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2. Sposób realizacji inwestycji: 
a) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działki nr 42 połoconej  
w Niemojewie, odbywać siC bCdzie zgodnie  
z załoceniami okreWlonymi w studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy D>browa Biskupia uchwalonego uchwał>  
nr X/98/99 Rady Gminy D>browa Biskupia z dnia 
30 czerwca 1999 r., 

b) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej przebiegać bCdzie zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami i normami, w tym m. 
in. ustaw> z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieM publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r.  
poz. 177 z póan. zm.), ustaw> z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 
z póan. zm.), ustaw> z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (Dz.U. Nr 204 z 2004 r.  
poz. 2086 z póan. zm.), ustaw> z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony Wrodowiska (Dz.U. Nr 62  
z 2001 r. poz. 627 z póan. zm.). Inwestycje  
w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw i energii 
elektrycznej realizowane bCd> w sposób okreWlony 
w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz.U. Nr 153 z 2003 r. poz. 1504  
z póan. zm.). Sposób realizacji inwestycji bCdzie 
wynikał z wykorzystania mocliwych do 
zastosowania rozwi>zaM techniczno-technologicznych 

gwarantuj>cych wysok> jakoWć wykonania 
inwestycji. Dopuszcza siC etapow> realizacjC 
inwestycji. 
3. Zasady finansowania: 
Realizacja inwestycji drogowych oraz z zakresu 

zieleni urz>dzonej publicznej bCdzie finansowana przez 
budcet gminy z dopuszczeniem porozumieM 
finansowych zawartych z innymi podmiotami zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami, m. in. ustaw> z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.  
Nr 249, poz. 2104 z póan. zm.) oraz z ustawa z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych 
(Dz.U. Nr 123 z 1998 r. poz. 780 z póan. zm.). 

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych 
zwi>zanych z zaopatrzeniem terenu objCtego planem  
w energiC elektryczn> bCdzie realizowane ze Wrodków 
finansowych przedsiCbiorstwa energetycznego, 
posiadaj>cego wymagane koncesje oraz na podstawie 
umów z zainteresowanymi odbiorcami energii 
elektrycznej na warunkach okreWlonych przez gestora 
sieci. 

Inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej 
finansowane bCd> na podstawie art. 15 ust 1 ustawy  
z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodC i zbiorowym odprowadzeniu Wcieków (Dz.U. 
Nr 72. z 2002 r. poz. 747 z póan. zm.) ze Wrodków 
budcetu gminy z dopuszczeniem porozumieM 
finansowych zawartych z innymi podmiotami. 
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UCHWAŁA Nr XXVI/154/08 
 RADY GMINY w ROGOWIE 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalnoWci usługowej  
w miejscowoWciachŚ Rogowo, Izdebno i Grochowiska KsiCce i zmian w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowoWci Izdebno.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.)1 oraz art. 27  
w zwi>zku z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.), uchwala siC, co 
nastCpujeŚ 
 

CzeWć A 
 

§ 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 
Studium UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Rogowo uchwalonego uchwał> 
nr VIII/45/99 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 
1999 r. uchwala siCŚ miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu działalnoWci usługowej  
w miejscowoWciachŚ Rogowo, Izdebno i Grochowiska 
KsiCce o powierzchni ok.19,29 ha, w granicach 
okreWlonych na rysunku planu - zał>czniki nr 1-4. 
 

§ 2. Integralne czCWci uchwały stanowi>Ś 

1) rysunek planu w skali 1Ś1000, jako zał>czniki nr 1-4, 
z wyrysem ze Studium UwarunkowaM i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Rogowo; 

2) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania, stanowi>ce 
zał>czniki nr 4Aś 

3) rozstrzygniCcie dotycz>ce sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowi>ce zał>cznik nr 4B. 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 3.1.  Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ 
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 

rozumieć liniC pokazan> i zwymiarowan> na 
rysunku planu, wyznaczaj>c> obszar terenu, na 
którym moce być realizowana zabudowaś 

2) planie - nalecy przez to rozumieć plan, o którym 
mowa w § 1 niniejszej uchwałyś 
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3) powierzchni biologicznie czynnej – nalecy przez to 

zrozumieć czCWć działki budowlanej przeznaczon> 
na zieleM ozdobn> lub ucytkow>ś 

4) przepisach szczególnych i odrCbnych – nalecy przez 
to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikaj>ce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

5) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
dominować na danym terenieś 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie, które uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie jest  
z nim sprzeczne; 

7) rysunku planu - nalecy przez to rozumieć rysunek 
planu wykonany na mapie w skali 1:1000, 
stanowi>cy zał>cznik nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej 
uchwały, na którym przedstawiono ustalenia planu 
w formie graficznej; 

8) stawce procentowej - nalecy przez to rozumieć 
wskaanik wzrostu wartoWci nieruchomoWci okreWlony 
w stosunku procentowym, stanowi>cy podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której mowa w obowi>zuj>cej 
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

9) strefie „W” ochrony archeologicznej - nalecy przez 
to rozumieć strefC obejmuj>c> potencjalne  
i rozpoznane obszary wystCpowania stanowisk 
archeologicznych; 

 10) terenie - nalecy przez to rozumieć teren  
o okreWlonym przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania – opisanych w tekWcie planu, 
który został wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi i posiada oznaczenie - symbol 
porz>dkowy i symbol literowyś 

 11) uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałC Rady Gminy w Rogowie, stanowi>c> 
ustalenia planu; 

 12) usługach nieuci>cliwych - nalecy przez to rozumieć 
działalnoWć, zgodnie z rozporz>dzeniem nr 11 
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 
2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 72, poz. 1375) w Wwietle 
rozporz>dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004 r., w sprawie rodzajów przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 
oraz szczegółowych uwarunkowaM zwi>zanych  
z kwalifikowaniem przedsiCwziCcia do sporz>dzenia 
raportu o oddziaływaniu na Wrodowisko (Dz.U.  
Nr 257, poz. 2573 z póan. zm.). 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

a nie zdefiniowane powycej, nalecy rozumieć zgodnie  
z ogólnie obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

 
§ 4.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad 

zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu nastCpuje 
w oparciu o: 

1) oznaczenia graficzne, okreWlone w rozdziale 3 
uchwały i na rysunku planuś 

2) ustalenia planu, okreWlone w rozdziale 4 uchwałyś 
3) decyzjC Wójta Gminy Rogowo o warunkach 

zabudowy nr 7331-21/06 z dnia 18 maja 2006 r. 
dotycz>cej czCWci terenu objCtego planem w Wwietle 
art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
2. Dla obszaru objCtego planem nie okreWla siC 

nastCpuj>cych ustaleMŚ 
1) wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów. 
 

Rozdział 3 
Oznaczenia graficzne planu 

 
§ 5. Oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu 

stanowi>Ś 
1) obowi>zuj>ce ustalenia planuŚ 

a) granica obszaru objCtego planem, 
b) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania, 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
d) granica strefy „W” ochrony archeologicznej, 
e) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior 

Rogowskich, 
f) granica strefy ochronnej w odległoWci 100 m od 

linii brzegowej zbiornika wodnego, 
g) symbole identyfikuj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania: 
- U - teren usług, 
- R - tereny rolnicze, 
- ZL - teren lasu, 
- WS - wody powierzchniowe Wródl>dowe, 
- K - teren infrastruktury technicznej – kanalizacja, 
- KD-D - teren drogi publicznej – klasy drogi 

dojazdowej, 
- E - elektroenergetyka – stacje transformatorowe 

słupoweś 
2) elementy informacyjne niebCd>ce ustaleniami planuŚ 

a) strefa oddziaływania istniej>cej linii 
elektroenergetycznej SN 15KV, liczona po 6,5 m 
od osi linii na zewn>trz w obie strony, 

b) orientacyjna strefa piCtrzenia wód Jeziora 
Rogowskiego, 

c) orientacyjne wjazdy na teren. 
 

Rozdział 4 
Ustalenia planu 

 
§ 6. Na terenach oznaczonych symbolem: 1U, 1aU, 

2U, 3U, 4U, 5U, 6U, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług, 

przeznaczenie dopuszczalne – tereny zabudowy 
mieszkalno-pensjonatowej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) prawo do zabudowy kubaturowej, 
b) prawo do lokalizacji funkcji usługowychŚ 

agroturystycznych, sportowych, rekreacyjnych, 
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turystycznych, gastronomicznych, drobnego 
handlu, dydaktyczno-szkoleniowych, ekspozycyjnych, 
muzealnych, socjalnych, sanitarnych i technicznych 
z zachowaniem przepisów szczególnych  
i odrCbnych, usługi w zakresie mieszkalnictwa 
zbiorowego – hotele, motele, 

c) prawo do realizacji Wciecek dydaktycznych, 
d) zakaz lokalizacji obiektów o charakterze 

tymczasowym, 
e) prawo do lokalizacji w przestrzeni 

ogólnodostCpnej obiektów małej architektury  
i terenów rekreacji oraz placów zabaw dla dzieci, 

f) obowi>zek dostosowania układów komunikacji 
wewnCtrznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 

g) obowi>zek opracowania projektu zagospodarowania 
terenu na etapie sporz>dzania projektu 
budowlanego w granicach wyznaczonych liniami 
rozgraniczaj>cymi z zachowaniem ustaleM 
niniejszej uchwałyś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) obowi>zuje wymóg zagospodarowania zieleni> 

terenów ucytkowanych jako powierzchnie 
nieutwardzone i niezabudowane, 

b) obowi>zuje lokalizacja wydzielonych miejsc do 
czasowego gromadzenia odpadów stałych, 

c) tereny w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Jezior Rogowskich i krajowego 
korytarza rzeki Wełny, obowi>zek realizacji 
funkcji terenu zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

d) na terenie 1U - granica strefy ochronnej  
w odległoWci 100 m od linii brzegowej zbiornika 
wodnego z zakazem zabudowy oraz orientacyjna 
strefa piCtrzenia wód Jeziora Rogowskiego, 

e) nakaz pozostawienia swobodnego dostCpu do 
brzegów jeziora w pasie przyległym o szerokoWci 
1,5 m i zachowania naturalnej roWlinnoWci 
ochronnej okalaj>cej zbiornik wodny na całej 
linii brzegowej w granicach objCtych planem, 

f) zachowanie i utrzymanie korytarzy ekologicznych 
dla migracji zwierz>t, 

g) ustala siC zasiCg piCtrzenia wód Jeziora 
Rogowskiego, 

h) dla planowanych nasadzeM zieleni obowi>zuje 
nakaz stosowania gatunków rodzimych drzew  
i krzewówś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
a) wyznacza siC tereny objCte stref> „W” ochrony 

archeologicznej, której zasiCg pokazano na 
rysunku planu, 

b) na działkach połoconych w obszarze strefy „W” 
ochrony archeologicznej dopuszcza siC 
działalnoWć inwestycyjn> pod warunkiem 
przeprowadzenia wyprzedzaj>cych badaM 
archeologicznych na koszt inwestora, a zakres 
prac archeologicznych okreWlony zostanie przy 
opiniowaniu zagospodarowania terenu  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

c) wszelkie prace ziemne, w tym inwestycje 
liniowe, prowadzone w granicach strefy 

wymagaj> zaopiniowania Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytkówś 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) prawo do przebudowy, rozbudowy, remontów  

i modernizacji budynków istniej>cych  
z zachowaniem ustaleM okreWlonych w pkt c, d, e, f, 

b) prawo do lokalizacji obiektów wolnostoj>cych, 
podpiwniczonych do wysokoWci trzech 
kondygnacji nadziemnych w tym poddasze 
ucytkowe z dachem dwuspadowym, 
symetrycznym o nachyleniu połaci od 30-45 
stopni w układzie kalenicowym, 

c) pomieszczenia gospodarczo-garacowe dla 
obiektu mieszkalnego nalecy realizować  
w jednej bryle z obiektem mieszkalnym lub  
w obiekcie dobudowanym lub w odrCbnym 
wolnostoj>cym, 

d) poziom posadzki parteru budynków na 
wysokoWci max. 0,6 m nad poziomem terenu, 

e) prawo do grodzenia terenu w liniach 
rozgraniczaj>cych działki o wysokoWci 1,8 m ze 
wskazaniem do realizacji ogrodzeM drewnianych 
i cywopłotów, 

f) maksymalna wysokoWć obiektów do kalenicy 12 m, 
g) obowi>zek przeznaczenia 70% powierzchni 

działki jako powierzchni biologicznie czynnej, 
h) prawo do jednego wjazdu na jedn> działkC  

z terenów dróg publicznych za zgod> zarz>dcy 
drogi, 

i) zachowanie istniej>cej napowietrznej linii 
energetycznej z prawem do skablowania na 
warunkach okreWlonych przez gestora sieci na 
koszt i staraniem inwestora terenu, 

j) prawo do realizacji i przeprowadzenia 
niezbCdnej infrastruktury technicznej, 

k) dla obiektów budowlanych zlokalizowanych na 
terenach mało korzystnych i niekorzystnych pod 
zabudowC wykazanych w opracowaniu 
ekofizjograficznym, przed wykonaniem projektu 
budowlanego obowi>zuje wykonanie dokumentacji 
geologiczno-incynierskiej, b>da ekspertyzy lub 
dokumentacji geotechnicznej; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) dopuszcza siC podział terenu na podstawie 

projektu zagospodarowania, pod warunkiem 
zapewnienia wydzielonym działkom dostCpu do 
drogi publicznej i mocliwoWci podł>czenia do 
sieci infrastruktury technicznej oraz spełnienia 
wymogów okreWlonych w przepisach odrCbnych, 

b) minimalna powierzchnia działki dla ustalenia 
warunków podziału wynosi 1000 m2,  

c) minimalna szerokoWć frontu działki od strony 
drogi publicznej wynosi 25 m; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji: 
a) obsługC komunikacyjn> terenu dopuszcza siC 

wył>cznie z jezdni przyległych dróg 
publicznych, do których wł>czone zostan> 
równiec ci>gi pieszo-jezdne, 
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b) zjazd z dróg publicznych na drogi wewnCtrzne 
na zasadach okreWlonych w obowi>zuj>cych 
przepisach za zgod> zarz>dcy dróg, 
- zakaz lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

krajowej Nr 5 – droga klasy GP, 
- zakaz zmiany charakteru istniej>cych zjazdów 

indywidualnych na zjazdy publiczne, 
c) komunikacja w granicach terenu wył>cznie  

w oparciu o drogi wewnCtrzneś szczegółowe 
rozwi>zania geometrii dróg wewnCtrznych 
(jezdnie, chodniki, parkingi) nalecy wykonać 
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym 
zagospodarowania terenu, 

d) obowi>zuje zabezpieczenie miejsc postojowych 
w ramach terenu (działki) według wskaanika 
iloWci miejsc postojowych dlaŚ usług – na kacde 
1000 m2 powierzchni ucytkowej nalecy 
zapewnić 45 miejsc postojowych, dla hoteli na 
kacde 100 łócek 50 miejsc postojowych, 

e) obowi>zuje zabezpieczenie miejsc postojowych 
w ramach terenu (działki) według wskaanika 
iloWci miejsc postojowych 2 miejsca na jeden 
budynek mieszkalny, 

f) obowi>zuje zapewnienie dostCpu z drogi 
publicznej do stacji transformatorowych, 
zlokalizowanych na terenach oznaczonym 
symbolem E przez teren oznaczony U, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

g) zakaz zabudowy w strefie oddziaływania sieci 
elektroenergetycznej SN zgodnie z rysunkiem 
planu; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej: 
a) prawo do przebudowy, remontów i konserwacji 

istniej>cych oraz realizacjC nowych sieci 
infrastruktury technicznej na warunkach 
gestorów sieci, 

b) sieci nalecy prowadzić, w miarC mocliwoWci,  
w terenach ogólnodostCpnych i ci>gach pieszo 
jezdnych, 

c) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodCŚ 
- zaopatrzenie w wodC z istniej>cego 

wodoci>gu gminnego na warunkach gestora 
sieci, po realizacji przez inwestora nowej 
sieci wodoci>gowej, 

- na sieci wodoci>gowej nalecy wykonać 
wymagan> przepisami szczególnymi iloWć 
zasuw i hydrantów przeciwpocarowych, 

d) zasady obsługi w zakresie odprowadzenia 
Wcieków sanitarnychŚ 
- odprowadzenie Wcieków przejWciowo do 

szczelnych zbiorników, docelowo do gminnej 
kanalizacji sanitarnej poprzez kolektor 
sanitarny zrealizowany przez inwestora na 
warunkach gestora sieci, 

e) zasady w zakresie odprowadzenia Wcieków 
deszczowych: 
- odprowadzenie wód opadowych z dachów – 

do gruntu w granicach działki budowlanej,  
z nawierzchni utwardzonych, komunikacji  
i parkingów obowi>zuje odprowadzenie wód 
opadowych, po ich oczyszczeniu do 

istniej>cych rowów melioracyjnych po 
uzyskaniu zgody gestora tych urz>dzeM lub 
do ujCć wewnCtrznej kanalizacji deszczowej 
zrealizowanych przez inwestora, 

f) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gazŚ 
- nie okreWla siC, 

g) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia  
w energiC ciepln>Ś 
- do ogrzewania budynków nalecy stosowaćŚ 

elektrycznoWć, gaz i paliwa o niskiej 
zawartoWci siarki lub inne ekologiczne aródła 
zasilania, z wył>czeniem siłowni wiatrakowych, 

h) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia  
w energiC elektryczn>Ś 
- zaopatrzenie w energiC elektryczn> 

przewidzieć za poWrednictwem przył>czy  
z projektowanych i istniej>cych linii nn i sn 
oraz stacji transformatorowych na warunkach 
gestora sieci, 

i) zasady obsługi w zakresie telekomunikacjiŚ 
- podł>czenie do istniej>cej sieci 

telekomunikacyjnej wraz z infrastruktur> 
towarzysz>c> na warunkach gestora sieci, 

- w zakresie telefonii komórkowej obowi>zuje 
zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowych, 

j) zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami 
stałymiŚ 
- odpady komunalne, po wczeWniejszej 

segregacji gromadzone w zamkniCtych 
pojemnikach, nalecy wywozić w sposób 
zorganizowany na miejsce wskazane przez 
Urz>d Gminy, 

k) nakaz realizacji rozwi>zaM zastCpczych  
w przypadku naruszenia urz>dzeM melioracji 
podstawowej wystCpuj>cych na obszarze 
objCtym planem, 

l) na terenach przyległych do rowu melioracyjnego 
Nr R-G nakaz pozostawienia po kacdej stronie 
rowu pasów technologicznych o szerokoWci 3 m 
wolnych od wszelkiego rodzaju urz>dzeM, 
zadrzewieM i ogrodzeMś 

9) wysokoWć stawki procentowej słuc>cej naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci 
ustala siC na 20%. 

 
§ 7. Na terenach oznaczonych symbolemŚ R ustala siCś 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) prawo do uprawy rolnych i ogrodniczych 
gruntów, 

b) zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej, 
c) zakaz lokalizacji obiektów o charakterze 

tymczasowym; 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
a) tereny w granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Jezior Rogowskich i krajowego 
korytarza rzeki Wełny, obowi>zek realizacji 
funkcji terenu zgodnie z przepisami szczególnymi; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
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a) wyznacza siC tereny objCte stref> „W” ochrony 
archeologicznej, której zasiCg pokazano na 
rysunku planu, 

b) wszelkie prace ziemne, w tym inwestycje 
liniowe, prowadzone w granicach strefy 
wymagaj> zaopiniowania Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytkówś 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
- nie dotyczy; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
- nie dotyczy; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji 
a) obsługC komunikacyjn> terenu dopuszcza siC 
wył>cznie z przyległych dróg publicznych; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej: 
a) prawo do przebudowy, remontów i konserwacji 

istniej>cych oraz realizacjC nowych sieci 
infrastruktury technicznej na warunkach 
gestorów sieci, 

b) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodCŚ 
- nie okreWla siC, 

c) zasady obsługi w zakresie odprowadzenia 
Wcieków sanitarnychŚ 
- odprowadzenie wód opadowych do 

istniej>cych rowów melioracyjnych po 
uzyskaniu zgody gestora tych urz>dzeM, 

d) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz: 
- nie okreWla siC, 

e)  zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia  
w energiC ciepln>Ś 
- nie okreWla siC, 

f) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia  
w energiC elektryczn>Ś 
- nie okreWla siC, 

g) zasady obsługi w zakresie telekomunikacjiŚ 
- nie okreWla siC, 

h) zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami 
stałymiŚ 
- nie okreWla siCś 

i) nakaz realizacji rozwi>zaM zastCpczych  
w przypadku naruszenia urz>dzeM melioracji 
podstawowej wystCpuj>cych na obszarze 
objCtym planem, 

j) na terenach przyległych do rowu melioracyjnego 
Nr R-G nakaz pozostawienia po kacdej stronie 
rowu pasów technologicznych o szerokoWci 3 m 
wolnych od wszelkiego rodzaju urz>dzeM, 
zadrzewieM i ogrodzeM, 

k) na terenie R przebiega ruroci>g melioracyjnyś 
9) wysokoWć stawki procentowej słuc>cej naliczeniu 

opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci 
ustala siC na 0%. 

 
§ 8. Na terenach oznaczonych symbolem 1ZL, 

2ZL, 3ZL, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu – teren lasu; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) dopuszcza siC wykonywanie niezbCdnych prac 
porz>dkowych i pielCgnacyjnych, nasadzeM lub 
wycinki drzew i krzewów, oraz innych działaM 
zwi>zanych z konserwacj> i utrzymaniem 
zieleni, 

b) dopuszcza siC nasadzenia zgodnie z warunkami 
siedliskowymi, 

c) zakaz realizacji utwardzonych dróg publicznych 
za wyj>tkiem dojazdów gospodarczych  
i przeciwpocarowych, 

d) dopuszcza siC przeznaczenie terenu dla celów 
komunikacji wewnCtrznej zwi>zanych  
z funkcjonowaniem terenu w tym Wciecek 
spacerowych i rowerowych oraz przejWć 
pieszych, 

e) dopuszcza siC lokalizacje i realizacje obiektów 
małej architektury oraz oWwietlenia parkowegoś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) teren w granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Jezior Rogowskich i krajowego 
korytarza rzeki Wełny, obowi>zek realizacji 
funkcji terenu zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

b) nakaz pozostawienia swobodnego dostCpu do 
brzegów jeziora w pasie przyległym o szerokoWci 
1,5 m i zachowania naturalnej roWlinnoWci 
ochronnej okalaj>cej zbiornik wodny na całej 
linii brzegowej w granicach objCtych planem, 

c) ustala siC zasiCg piCtrzenia wód Jeziora 
Rogowskiego, 

d) dla planowanych nasadzeM zieleni obowi>zuje 
nakaz stosowania gatunków rodzimych drzew  
i krzewówś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) tereny objCte ustaleniami w strefie „W” ochrony 

archeologicznej, 
b) wszelkie prace ziemne, prowadzone w granicach 

strefy wymagaj> zaopiniowania Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytkówś 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
- nie dotyczy; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
- tereny nie stanowi> działek budowlanychś 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji: 
- nie dotyczy, 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej: 
- nie dotyczy, 
- dopuszcza siC przebudowC, remonty  

i konserwacjC sieci na warunkach gestora sieciś 
9) wysokoWć stawki procentowej słuc>cej naliczeniu 

opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWciŚ 
ustala siC na 0%. 

 
§ 9. Na terenach oznaczonych symbolem WS, 

ustala siC: 
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1) przeznaczenie terenu – tereny wód powierzchniowych 

Wródl>dowychś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

- dopuszcza siC wykonywanie niezbCdnych prac 
porz>dkowych i pielCgnacyjnych zwi>zanych 
utrzymaniem brzegów, przepustów oraz innych 
działaM zwi>zanych z konserwacj>ś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
- zakaz zrzutu wszelkich Wciekówś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) tereny objCte ustaleniami w strefie „W” ochrony 

archeologicznej, 
b) wszelkie prace ziemne, prowadzone w granicach 

strefy wymagaj> zaopiniowania Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, 

c) teren w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Jezior Rogowskich i krajowego 
korytarza rzeki Wełny, obowi>zek realizacji 
funkcji terenu zgodnie z przepisami 
szczególnymiś 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
- nie dotyczy; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
- tereny nie stanowi> działek budowlanychś 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji: 
- nie dotyczy; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej: 
- nie dotyczy; 

9) wysokoWć stawki procentowej słuc>cej naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci 
ustala siC na 0%. 
 
§ 10. Stacje transformatorowe słupowe 1E, 2E, 3E 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu – infrastruktura techniczna - 

elektroenergetyka - stacje transformatorowe 
słupoweś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) obowi>zuje usytuowanie zabudowy z zachowaniem 

przepisów szczególnych i odrCbnych, 
b) dopuszcza siC remont lub rozbudowC stacji 

wynikaj>c> z potrzeb istniej>cej i projektowanej 
funkcji; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
- nie ustala siCś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) tereny objCte ustaleniami w strefie „W” ochrony 

archeologicznej, 
b) wszelkie prace ziemne, w tym inwestycje 

liniowe, prowadzone w granicach strefy 
wymagaj> zaopiniowania Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytkówś 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

- nie ustala siCś 
6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWciŚ 
- tereny nie stanowi> jednoczeWnie działki 

budowlanej; 
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 
- obowi>zuje zapewnienie dostCpu do stacji z drogi 

publicznej przez teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem U; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej: 
a) do zasilania stacji wybudować linie kablowe SN 

i nn., 
b) dopuszcza siC przebudowC, remonty  

i konserwacjC sieci na warunkach gestora sieciś 
9) wysokoWć stawki procentowej słuc>cej naliczeniu 

opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWciŚ 
ustala siC na 0%. 

 
§ 11. Na terenach oznaczonych symbolem 1K, 2K, 

3K, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu – teren infrastruktury 

technicznej – kanalizacja; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) obowi>zuje usytuowanie obiektu z zachowaniem 
przepisów szczególnych i odrCbnych, 

b) obiekty zlokalizowane na wydzielonej działce, 
c) dopuszcza siC remont i modernizacjC obiektu 

wynikaj>c> z potrzeb istniej>cej i projektowanej 
funkcji; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
- nie ustala siCś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) tereny objCte ustaleniami w strefie „W” ochrony 

archeologicznej, 
b) wszelkie prace ziemne, w tym inwestycje 

liniowe, prowadzone w granicach strefy 
wymagaj> zaopiniowania Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, 

c) w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Jezior Rogowskich i krajowego korytarza rzeki 
Wełny, obowi>zek realizacji funkcji terenu 
zgodnie z przepisami szczególnymiś 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu- nie ustala siCś 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
- nie ustala siCś 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji: 
- obowi>zuje zapewnienie dostCpu do działek  

z drogi publicznej; 
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 
- dopuszcza siC przebudowC, remonty  

i konserwacjC sieci na warunkach gestora sieci; 
9) wysokoWć stawki procentowej słuc>cej naliczeniu 

opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci 
ustala siC na 0%. 
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§ 12. Ustala siC szczegółowe ustalenia dla terenu 
oznaczonego symbolem 01KD-D, 02KD-D: 
1) dotycz>ce przeznaczenia terenu - teren drogi 

publicznej – klasy dojazdowej; 
2) dotycz>ce warunków, zasad i wskaaników 

zagospodarowania terenu: 
a) ulica jedno jezdniowa – dwu pasowa  

z jednostronnym chodnikiem, o minimalnej 
szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 10 m, 

b) dopuszcza siC zachowanie, remonty i rozbudowC 
istniej>cych oraz realizacjC nowych sieci  
i urz>dzeM technicznych zwi>zanych  
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsług> 
ruchu, a takce urz>dzeM zwi>zanych 
z potrzebami zarz>dzania ruchem, 

c) dopuszcza siC zachowanie, remonty i rozbudowC 
istniej>cych oraz realizacjC nowych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej 
niezwi>zanych z obsług> techniczn> drogi, na 
warunkach zarz>dcy drogi w porozumieniu  
z gestorami sieci, 

d) obowi>zuje zakaz lokalizacji noWników 
reklamowych, 

e) obowi>zuje podział terenu na działki budowlane 
zgodnie z zasadami okreWlonymi na rysunku 
planu; 

3) wysokoWć stawki procentowej słuc>cej naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci 
ustala siC na 0%. 

 
CzCWć B 

 
§ 13. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

Studium UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Rogowo uchwalonego uchwał> 
nr VIII/45/99 Rady Gminy w Rogowie z dnia  
29 kwietnia 1999 r. uchwala siCŚ zmiany w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowoWci 
Izdebno, gmina Rogowo, uchwalonym uchwał>  
nr VIII/51/99 Rady Gminy w Rogowie z dnia  
29 kwietnia 1999 r., opublikowanym  
w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 47, poz. 402 z dnia  
30 lipca 1999 r. w granicach zmiany okreWlonych na 
rysunku planu - zał>cznik nr 5. 
 

§ 14. Integralne czCWci uchwały stanowi>Ś 
1) rysunek planu w skali 1Ś1000, jako zał>cznik nr 5,  

z wyrysem ze Studium UwarunkowaM i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Rogowo; 

2) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania, jako zał>czniki  
nr 5A; 

3) rozstrzygniCcie dotycz>ce sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowi>ce zał>cznik nr 5B. 

 
Rozdział 5 

Przepisy ogólne 
 

§ 15.1. Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ 

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC pokazan> na rysunku planu, 
wyznaczaj>c> obszar terenu, na którym moce być 
realizowana zabudowa; 

2) planie - nalecy przez to rozumieć plan, o którym 
mowa w § 1 niniejszej uchwałyś 

3) powierzchni biologicznie czynnej – nalecy przez to 
zrozumieć czCWć działki budowlanej przeznaczon> 
na zieleM ozdobn> lub ucytkow>ś 

4) przepisach szczególnych i odrCbnych – nalecy przez 
to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikaj>ce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

5) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
dominować na danym terenieś 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie, które uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie jest  
z nim sprzeczne; 

7) rysunku planu - nalecy przez to rozumieć rysunek 
planu wykonany na mapie w skali 1:1000, 
stanowi>cy zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały, na 
którym przedstawiono ustalenia planu w formie 
graficznej; 

8) stawce procentowej - nalecy przez to rozumieć 
wskaanik wzrostu wartoWci nieruchomoWci okreWlony 
w stosunku procentowym, stanowi>cy podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której mowa w obowi>zuj>cej 
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

9) strefie „W” ochrony archeologicznej - nalecy przez 
to rozumieć strefC obejmuj>c> potencjalne  
i rozpoznane obszary wystCpowania stanowisk 
archeologicznych; 

 10) terenie - nalecy przez to rozumieć teren  
o okreWlonym przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania – opisanych w tekWcie planu, 
który został wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi i posiada oznaczenie - symbol 
porz>dkowy i symbol literowyś 

 11) uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałC Rady Gminy w Rogowie, stanowi>c> 
ustalenia planu; 

 12) usługach nieuci>cliwych - nalecy przez to rozumieć 
działalnoWć, która nie powoduje uci>cliwoWci dla 
Wrodowiska w formie zjawisk fizycznych lub stanów 
utrudniaj>cych cycie albo dokuczliwych dla 
otaczaj>cego Wrodowiska, a zwłaszcza hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia 
odpadamiś do usług nieuci>cliwych zaliczono 
działalnoWć zwi>zan> m.in. z wykonywaniem 
wolnych zawodów lub innych okreWlonych  
w przepisach szczególnych i odrCbnych. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

a nie zdefiniowane powycej, nalecy rozumieć zgodnie  
z ogólnie obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 
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Rozdział 6 
Ustalenia ogólne 

 
§ 16.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad 

zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu nastCpuje 
w oparciu o: 
1) oznaczenia graficzne, okreWlone w rozdziale 7 

uchwały i na rysunku planuś 
2) ustalenia planu, okreWlone w rozdziale 4 uchwały. 

2. Dla obszaru objCtego planem nie okreWla siC 
nastCpuj>cych ustaleMŚ 
1) wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów. 
 

Rozdział 7 
Oznaczenia graficzne planu 

 
§ 17. Oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu 

stanowi>Ś 
1) obowi>zuj>ce ustalenia planuŚ 

a) granica obszaru objCtego planem, 
b) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
d) granica strefy „W” ochrony archeologicznej, 
e) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior 

Rogowskich i krajowego korytarza rzeki Wełny, 
f) granica obszaru zmiany planu, 
g) symbole identyfikuj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania: 
- ZI - teren zieleni izolacyjnej, 
- UT/ML - tereny usług turystyki i zabudowy 

rekreacji indywidualnej i pensjonatowej, 
- U - tereny usług, 
- KD-D - tereny dróg publicznych klasy drogi 

dojazdowej, 
- KP  - tereny parkingu, 
- E - elektroenergetyka – stacje transformatorowe 

słupoweś 
2) elementy informacyjne niebCd>ce ustaleniami planu 

strefa oddziaływania istniej>cej linii elektroenergetycznej 
SN 15KV liczona po 6,5 m od osi linii na zewn>trz 
w obie strony. 

 
Rozdział 8 

Ustalenia planu 
 

§ 18. Na terenie oznaczonym symbolem KP, ustala siCŚ 
1) dotycz>ce przeznaczenia terenu - teren parkingu; 
2) dotycz>ce warunków, zasad i wskaaników 

zagospodarowania terenu: 
a) parking dla pojazdów osobowych i autokarów, 
b) prawo do zachowania, remontów i rozbudowy 

istniej>cych oraz realizacjC nowych sieci  
i urz>dzeM technicznych zwi>zanych  
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsług> 
ruchu, a takce urz>dzeM zwi>zanych  
z potrzebami zarz>dzania ruchem, 

c) prawo do zachowania, remontów i rozbudowy 
istniej>cych oraz realizacjC nowych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej 
niezwi>zanych z obsług> techniczn> parkingu, na 
warunkach zarz>dcy drogi w porozumieniu  
z gestorami sieci, 

d) zakaz lokalizacji noWników reklamowychś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
a) teren zmiany w granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Jezior Rogowskich i krajowego 
korytarza rzeki Wełny, obowi>zek realizacji 
funkcji terenu zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

b) inwestycja zaliczana do przedsiCwziCć mog>cych 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, wymaga 
przeprowadzenia odrCbnego postCpowania  
w zakresie Wrodowiskowych uwarunkowaM 
zgody na realizacje zamierzenia inwestycyjnego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
- nie ustala siCś 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
a) parking dla pojazdów osobowych i autokarów na 

ok. 150 miejsc postojowych, 
b) nawierzchnia placów postojowych utwardzonaś 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
- tereny stanowi> jednoczeWnie działki budowlaneś 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji: 
- prawo lokalizacji wjazdu z dróg powiatowychś 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej: 
- obowi>zek realizacji kanalizacji deszczowej za 

poWrednictwem urz>dzeM podczyszczaj>cych, 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

9) wysokoWć stawki procentowej słuc>cej naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci - 
ustala siC na 20%. 

 
§ 19. Na terenach oznaczonych symbolem 1ZI, 2ZI, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu – teren zieleni izolacyjnej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) nakaz nasadzenia zieleni izolacyjnej, zimozielonej, 
wielopiCtrowej, zgodnie z warunkami 
siedliskowymi i przepisami szczególnymi, 

b) prawo do wykonywania niezbCdnych prac 
porz>dkowych i pielCgnacyjnych, nasadzeM lub 
wycinki drzew i krzewów, oraz innych działaM 
zwi>zanych z konserwacj> i utrzymaniem 
zieleni, 

c) zakaz realizacji utwardzonych dróg publicznych 
za wyj>tkiem dojazdów gospodarczych  
i przeciwpocarowych, 

d) prawo do przeznaczenia terenu dla celów 
komunikacji wewnCtrznej zwi>zanych  
z funkcjonowaniem terenu w tym Wciecek 
spacerowych i rowerowych oraz przejWć 
pieszych, 
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e) prawo do lokalizacji obiektów małej architektury 
oraz oWwietlenia parkowegoś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) obszar zmiany w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich  
i krajowego korytarza rzeki Wełny, obowi>zek 
realizacji funkcji terenu zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

b) dla planowanych nasadzeM zieleni obowi>zuje 
nakaz stosowania gatunków rodzimych drzew  
i krzewówś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
- nie ustala siCś 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
- nie ustala siCś 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
- tereny nie stanowi> działek budowlanychś 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji: 
- nie ustala siCś 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej: 
- nie ustala siCś 

9) wysokoWć stawki procentowej słuc>cej naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWciŚ 
ustala siC na 0%. 

 
§ 20. Na terenach oznaczonych symbolem 1UT/ML, 

2UT/ML, 3UT/ML, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług turystykiś 
2) przeznaczenie uzupełniaj>ce - zabudowy mieszkaniowej 

rekreacji indywidualnej i pensjonatowej; 
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) prawo do zabudowy kubaturowej, 
b) prawo do lokalizacji budynku dwukondygnacyjnego 

w tym poddasze ucytkowe, 
c) zakaz lokalizacji obiektów gospodarczo-

garacowych, 
d) zakaz lokalizacji obiektów o charakterze 

tymczasowym, 
e) obowi>zek opracowania projektu zagospodarowania 

terenu w granicach wyznaczonych liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

4) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) obowi>zuje wymóg zagospodarowania zieleni> 

urz>dzon> terenów ucytkowanych jako 
powierzchnie nieutwardzone i niezabudowane, 

b) obowi>zuje lokalizacja wydzielonych miejsc do 
czasowego gromadzenia odpadów stałych, 

c) tereny w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Jezior Rogowskich i krajowego 
korytarza rzeki Wełny, obowi>zek realizacji 
funkcji terenu zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

d) dla planowanych nasadzeM zieleni obowi>zuje 
nakaz stosowania gatunków rodzimych drzew  
i krzewówś 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) wyznacza siC tereny objCte stref> „W” ochrony 

archeologicznej, której zasiCg pokazano na 
rysunku planu, 

b) na działkach połoconych w obszarze strefy „W” 
ochrony archeologicznej dopuszcza siC 
działalnoWć inwestycyjn> pod warunkiem 
przeprowadzenia wyprzedzaj>cych badaM 
archeologicznych na koszt inwestora, a zakres 
prac archeologicznych okreWlony zostanie przy 
opiniowaniu zagospodarowania terenu  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytkówś 

c) wszelkie prace ziemne, w tym inwestycje 
liniowe, prowadzone w granicach strefy 
wymagaj> zaopiniowania Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytkówś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) prawo do lokalizacji obiektów wolno stoj>cych, 

niepodpiwniczonych do wysokoWci dwóch 
kondygnacji w tym poddasze ucytkowe w dachu 
dwuspadowym, symetrycznym o nachyleniu 
połaci od 30-45 stopni w układzie kalenicowym, 

b) pomieszczenia gospodarczo-garacowe dla 
obiektu mieszkalnego nalecy realizować 
wył>cznie w jednej bryle z obiektem 
mieszkalnym, 

c) poziom posadzki parteru budynków na 
wysokoWci max. 0,6 m nad poziomem terenu, 

d) prawo do grodzenia terenu w liniach 
rozgraniczaj>cych działki o wysokoWci 1,5 m ze 
wskazaniem do realizacji ogrodzeM drewnianych 
i cywopłotów, 

e) maksymalna wysokoWć obiektów do kalenicy 9 m, 
f) prawo do zabudowy na obszarze maksymalnie 

15% powierzchni działki, 
g) obowi>zek przeznaczenia 50% powierzchni 

działki jako powierzchni biologicznie czynnej, 
h) zachowanie istniej>cej napowietrznej linii 

energetycznej z prawem do skablowania, 
i) prawo do realizacji i przeprowadzenia 

niezbCdnej infrastruktury technicznej, 
j) dla obiektów budowlanych zlokalizowanych na 

terenach mało korzystnych i niekorzystnych pod 
zabudowC wykazanych w opracowaniu 
ekofizjograficznym, przed wykonaniem projektu 
budowlanego obowi>zuje wykonanie dokumentacji 
geologiczno-incynierskiej, b>da ekspertyzy lub 
dokumentacji geotechnicznej, 

k) prawo do jednego wjazdu na jedn> działkC  
z terenów dróg publicznych za zgod> zarz>dcy 
drogi; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
- dopuszcza siC podział terenu na podstawie 

projektu zagospodarowania i koncepcji 
zabudowy, pod warunkiem zapewnienia 
wydzielonym działkom dostCpu do drogi 
publicznej i mocliwoWci podł>czenia do sieci 
infrastruktury technicznej oraz spełnienia 
wymogów okreWlonych w przepisach odrCbnychś 
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8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 
a) obsługC komunikacyjn> terenu dopuszcza siC 

wył>cznie z jezdni przyległych dróg 
publicznych, do których wł>czone zostan> 
równiec ci>gi pieszo-jezdne, 

b) zjazd z dróg publicznych na drogi wewnCtrzne 
na zasadach okreWlonych w obowi>zuj>cych 
przepisach za zgod> zarz>dcy dróg, 

c) obowi>zuje zabezpieczenie miejsc postojowych 
w ramach terenu (działki) według wskaanika 
iloWci miejsc postojowych 1,5 miejsca na lokal 
mieszkalny, 

d) na terenie obowi>zuje zapewnienie dostCpu do 
stacji transformatorowych, zlokalizowanych na 
terenach oznaczonym symbolem 3E, do drogi 
publicznej; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej: 
a) prawo do przebudowy, remontów i konserwacji 

istniej>cych oraz realizacjC nowych sieci 
infrastruktury technicznej na warunkach 
gestorów sieci, 

b) sieci nalecy prowadzić, w miarC mocliwoWci,  
w terenach ogólnodostCpnych i ci>gach 
jezdnych, i pieszych, 

c) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodCŚ 
- zaopatrzenie w wodC z istniej>cego 

wodoci>gu gminnego na warunkach gestora 
sieci, 

- na sieci wodoci>gowej nalecy wykonać 
wymagan> przepisami szczególnymi iloWć 
zasuw i hydrantów przeciwpocarowych, 

d) zasady obsługi w zakresie odprowadzenia 
Wcieków sanitarnychŚ 
- odprowadzenie Wcieków przejWciowo do 

szczelnych zbiorników, docelowo do gminnej 
kanalizacji sanitarnej; 

e) zasady w zakresie odprowadzenia Wcieków 
deszczowych: 
- odprowadzenie wód opadowych z dachów – 

do gruntu w granicach działki budowlanejś 
f) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz - 

nie okreWla siC, brak sieci gazowej, 
g) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia  

w energiC ciepln>Ś 
- do ogrzewania budynków nalecy stosowaćŚ 

elektrycznoWć i paliwa o niskiej zawartoWci 
siarki lub inne ekologiczne aródła zasilania,  
z wył>czeniem siłowni wiatrakowych, 

h) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia  
w energiC elektryczn>Ś 
- zaopatrzenie w energiC elektryczn> 

przewidzieć za poWrednictwem przył>czy  
z projektowanych i istniej>cych linii nn i sn 
oraz stacji transformatorowych na warunkach 
gestora sieci, 

i) zasady obsługi w zakresie telekomunikacjiŚ 
- podł>czenie do istniej>cej sieci 

telekomunikacyjnej wraz z infrastruktur> 
towarzysz>c> na warunkach gestora sieci, 

- w zakresie telefonii komórkowej obowi>zuje 
zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowych, 

j) zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami 
stałymiŚ 
- odpady komunalne, po wczeWniejszej 

segregacji gromadzone w zamkniCtych 
pojemnikach, nalecy wywozić w sposób 
zorganizowany na miejsce wskazane przez 
Urz>d Gminy, 

k) zakaz zabudowy w strefie oddziaływania sieci 
elektroenergetycznej SN zgodnie z rysunkiem 
planu; 

 10) wysokoWć stawki procentowej słuc>cej naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci 
ustala siC na 25%. 
 
§ 21. Na terenach oznaczonych symbolem: 7U, 8U, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny usługś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) prawo do zabudowy kubaturowej, 
b) prawo do lokalizacji funkcji usługowychŚ 

agroturystycznych, sportowych, rekreacyjnych, 
turystycznych, gastronomicznych, drobnego 
handlu, dydaktyczno-szkoleniowych, ekspozycyjnych, 
muzealnych, socjalnych, sanitarnych  
i technicznych z zachowaniem przepisów 
szczególnych i odrCbnych, usługi w zakresie 
mieszkalnictwa zbiorowego – hotele, motele, 

c)  zakaz lokalizacji obiektów o charakterze 
tymczasowym, 

d) prawo do lokalizacji w przestrzeni 
ogólnodostCpnej obiektów małej architektury  
i terenów rekreacji oraz placów zabaw dla dzieci, 

e) obowi>zek dostosowania układów komunikacji 
wewnCtrznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 

f) obowi>zek opracowania projektu zagospodarowania 
terenu na etapie sporz>dzania projektu 
budowlanego w granicach wyznaczonych liniami 
rozgraniczaj>cymi z zachowaniem ustaleM 
niniejszej uchwałyś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) obowi>zuje wymóg zagospodarowania zieleni> 

terenów ucytkowanych jako powierzchnie 
nieutwardzone i niezabudowane, 

b) obowi>zuje lokalizacja wydzielonych miejsc do 
czasowego gromadzenia odpadów stałych, 

c) tereny w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Jezior Rogowskich i krajowego 
korytarza rzeki Wełny, obowi>zek realizacji 
funkcji terenu zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

d) dla planowanych nasadzeM zieleni obowi>zuje 
nakaz stosowania gatunków rodzimych drzew  
i krzewówś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
- nie okreWla siCś 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
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a) prawo do lokalizacji obiektów wolnostoj>cych, 
podpiwniczonych do wysokoWci trzech 
kondygnacji nadziemnych w tym poddasze 
ucytkowe z dachem dwuspadowym, 
symetrycznym o nachyleniu połaci od  
30-45 stopni w układzie kalenicowym, 

b) pomieszczenia gospodarczo-garacowe dla 
obiektu usługowego nalecy realizować w jednej 
bryle z obiektem lub w obiekcie dobudowanym 
lub w odrCbnym wolnostoj>cym, 

c) poziom posadzki parteru budynków na 
wysokoWci max. 0,6 m nad poziomem terenu, 

d) prawo do grodzenia terenu w liniach 
rozgraniczaj>cych działki o wysokoWci 1,5 m ze 
wskazaniem do realizacji ogrodzeM drewnianych 
i cywopłotów, 

e) maksymalna wysokoWć obiektów do kalenicy 12 m, 
f) obowi>zek przeznaczenia 50% powierzchni 

działki jako powierzchni biologicznie czynnej, 
g) prawo do jednego wjazdu na jedn> działkC  

z terenów dróg publicznych za zgod> zarz>dcy 
drogi, 

h) prawo do realizacji i przeprowadzenia 
niezbCdnej infrastruktury technicznej, 

i) dla obiektów budowlanych zlokalizowanych na 
terenach mało korzystnych i niekorzystnych pod 
zabudowC wykazanych w opracowaniu 
ekofizjograficznym, przed wykonaniem projektu 
budowlanego obowi>zuje wykonanie dokumentacji 
geologiczno-incynierskiej, b>da ekspertyzy lub 
dokumentacji geotechnicznej; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) dopuszcza siC podział terenu na podstawie 

projektu zagospodarowania, pod warunkiem 
zapewnienia wydzielonym działkom dostCpu do 
drogi publicznej i mocliwoWci podł>czenia do 
sieci infrastruktury technicznej oraz spełnienia 
wymogów okreWlonych w przepisach odrCbnych, 

b) minimalna powierzchnia działki dla ustalenia 
warunków podziału wynosi 1000 m2, 

c) minimalna szerokoWć frontu działki od strony 
drogi publicznej wynosi 25 m, 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji: 
a) obsługC komunikacyjn> terenu dopuszcza siC 

wył>cznie z jezdni przyległych dróg 
publicznych, do których wł>czone zostan> 
równiec ci>gi pieszo-jezdne, 

b) zjazd z dróg publicznych na drogi wewnCtrzne 
na zasadach okreWlonych w obowi>zuj>cych 
przepisach za zgod> zarz>dcy dróg, 

c) komunikacja w granicach terenu wył>cznie  
w oparciu o drogi wewnCtrzneś szczegółowe 
rozwi>zania geometrii dróg wewnCtrznych 
(jezdnie, chodniki, parkingi) nalecy wykonać 
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym 
zagospodarowania terenu, 

d) obowi>zuje zabezpieczenie miejsc postojowych 
w ramach terenu (działki) według wskaanika 
iloWci miejsc postojowych dlaŚ usług – na kacde 
1000 m2 powierzchni ucytkowej nalecy 

zapewnić 45 miejsc postojowych, dla hoteli na 
kacde 100 łócek 50 miejsc postojowych, 

e) obowi>zuje zabezpieczenie miejsc postojowych 
w ramach terenu (działki) według wskaanika 
iloWci miejsc postojowych 2 miejsca na jeden 
budynek mieszkalny, 

f) obowi>zuje zapewnienie dostCpu z drogi 
publicznej do stacji transformatorowych, 
zlokalizowanych na terenach oznaczonym 
symbolem E, zgodnie z przepisami 
szczególnymiś 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej: 
a) prawo do przebudowy, remontów i konserwacji 

istniej>cych oraz realizacjC nowych sieci 
infrastruktury technicznej na warunkach 
gestorów sieci, 

b) sieci nalecy prowadzić, w miarC mocliwoWci,  
w terenach ogólnodostCpnych i ci>gach pieszo 
jezdnych, 

c) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodCŚ 
- zaopatrzenie w wodC z istniej>cego 

wodoci>gu gminnego na warunkach gestora 
sieci, po realizacji przez inwestora nowej 
sieci wodoci>gowej, 

- na sieci wodoci>gowej nalecy wykonać 
wymagan> przepisami szczególnymi iloWć 
zasuw i hydrantów przeciwpocarowych, 

d) zasady obsługi w zakresie odprowadzenia 
Wcieków sanitarnychŚ 
- odprowadzenie Wcieków przejWciowo do 

szczelnych zbiorników, docelowo do gminnej 
kanalizacji sanitarnej poprzez kolektor 
sanitarny zrealizowany przez inwestora na 
warunkach gestora sieci; 

e) zasady w zakresie odprowadzenia Wcieków 
deszczowych 
- odprowadzenie wód opadowych z dachów – 

do gruntu w granicach działki budowlanej,  
z nawierzchni utwardzonych, komunikacji  
i parkingów obowi>zuje odprowadzenie wód 
opadowych, po ich oczyszczeniu do 
istniej>cych rowów melioracyjnych po 
uzyskaniu zgody gestora tych urz>dzeM lub 
do ujCć wewnCtrznej kanalizacji deszczowej 
zrealizowanych przez inwestora, 

f) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz- 
nie dotyczy, 

g) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia  
w energiC ciepln>Ś 
- do ogrzewania budynków nalecy stosowaćŚ 

elektrycznoWć, gaz i paliwa o niskiej 
zawartoWci siarki lub inne ekologiczne aródła 
zasilania, z wył>czeniem siłowni wiatrakowych, 

h) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia  
w energiC elektryczn>Ś 
- zaopatrzenie w energiC elektryczn> 

przewidzieć za poWrednictwem przył>czy  
z projektowanych i istniej>cych linii nn i sn 
oraz stacji transformatorowych na warunkach 
gestora sieci, 

i) zasady obsługi w zakresie telekomunikacjiŚ 
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- podł>czenie do istniej>cej sieci 
telekomunikacyjnej wraz z infrastruktur> 
towarzysz>c> na warunkach gestora sieci, 

- w zakresie telefonii komórkowej obowi>zuje 
zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowych, 

j) zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami 
stałymiŚ 
- odpady komunalne, po wczeWniejszej 

segregacji gromadzone w zamkniCtych 
pojemnikach, nalecy wywozić w sposób 
zorganizowany na miejsce wskazane przez 
Urz>d Gminy, 

k) nakaz realizacji rozwi>zaM zastCpczych  
w przypadku naruszenia urz>dzeM melioracji 
szczegółowej, wystCpuj>cych na obszarze 
objCtym planemś 

9) wysokoWć stawki procentowej słuc>cej naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci 
ustala siC na 20%. 
 
§ 22. Ustala siC szczegółowe ustalenia dla terenu 

oznaczonego symbolem 03KD-D, 04KD-D, 05KD-D; 
1) dotycz>ce przeznaczenia terenu - teren drogi 

publicznej – klasy dojazdowej; 
2) dotycz>ce warunków, zasad i wskaaników 

zagospodarowania terenu: 
a) ulica jedno jezdniowa – dwu pasowa  

z obustronnymi chodnikami, 
b) dopuszcza siC zachowanie, remonty i rozbudowC 

istniej>cych oraz realizacjC nowych sieci  
i urz>dzeM technicznych zwi>zanych  
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsług> 
ruchu, a takce urz>dzeM zwi>zanych  
z potrzebami zarz>dzania ruchem, 

c) dopuszcza siC zachowanie, remonty i rozbudowC 
istniej>cych oraz realizacjC nowych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej 
niezwi>zanych z obsług> techniczn> drogi, na 
warunkach zarz>dcy drogi w porozumieniu  
z gestorami sieci, 

d) obowi>zuje zakaz lokalizacji noWników 
reklamowych; 

3) wysokoWć stawki procentowej słuc>cej naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWciŚ 
ustala siC na 0%. 

 
§ 23. Stacja transformatorowa słupowa 3E ustala siCŚ 

1) przeznaczenie terenu – infrastruktura techniczna - 
elektroenergetyka - stacja transformatorowa słupowa; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) obowi>zuje usytuowanie zabudowy z zachowaniem 

przepisów szczególnych i odrCbnych, 
b) dopuszcza siC remont lub rozbudowC stacji 

wynikaj>c> z potrzeb istniej>cej i projektowanej 
funkcji; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
- nie ustala siCś 

 
 
 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) tereny objCte ustaleniami w strefie „W” ochrony 

archeologicznej, 
b) wszelkie prace ziemne, w tym inwestycje 

liniowe, prowadzone w granicach strefy 
wymagaj> zaopiniowania Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytkówś 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
- nie ustala siCś 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
- tereny nie stanowi> jednoczeWnie działki 

budowlanej; 
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 
- obowi>zuje zapewnienie dostCpu do stacji z drogi 

publicznej przez teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem U; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej: 
a) do zasilania stacji wybudować linie kablowe SN 

i nn, 
b) dopuszcza siC przebudowC, remonty  

i konserwacjC sieci na warunkach gestora sieciś 
9) wysokoWć stawki procentowej słuc>cej naliczeniu 

opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWciŚ 
ustala siC na 0%. 

 
CzCWć C 

 
Rozdział 9 

Przepisy koMcowe 
 

§ 24. Trac> moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowoWci 
Izdebno, Gmina Rogowo, uchwalonego uchwał>  
nr VIII/51/99 Rady Gminy w Rogowie z dnia  
29 kwietnia 1999 r., opublikowanego  
w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 47, poz. 402 z dnia  
30 lipca 1999 r. w granicach zmiany. 

 
§ 25. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC 

Wójtowi Gminy Rogowo. 
 

§ 26. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz na stronie internetowej. 

 
§ 27. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodnicz>cy 
Rady Gminy 

Ryszard Kawka 
 
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 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, z 2006 r. Nr 17,  
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poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. 
2. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.  
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,  
z 2007 r. Nr 127, poz. 880 i z 2008 r. Nr 199, poz. 1227. 
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zał>cznik nr 4A 
do uchwały nr XXVI/154/08 

Rady Gminy w Rogowie 
powiat cniMski 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 
 

rozstrzygniCcie  
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do 

zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych 
 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717)1, Rada Gminy  
w Rogowie rozstrzyga co nastCpujeŚ 
 

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

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w planie obejmuj> traktowane jakoŚ 
a) zadania wspólne inwestycje w granicach linii 

rozgraniczaj>cych poszczególnych ulic, w tym 
wybudowanie ulic z oWwietleniem, uzbrojeniem 
podziemnym, zieleni>, 

b) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane 
poza liniami rozgraniczaj>cymi ulic. 
3. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie okreWlony 

w wyniku zamówienia w trybie ustawy - Prawo 
zamówieniach publicznych. 
 

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych 
w § 1Ś 
1) realizacja inwestycji bCdzie przebiegać zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami, w tym m.in.  
z prawem budowlanym, o zamówieniach 
publicznych, o samorz>dzie gminnych, gospodarce 
komunalnej i o ochrony Wrodowiskaś 

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

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych  
w § l jest przedmiotem umowy zainteresowanych 
stron. 

 
§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, ujCtych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 30 czerwca r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z póan. zm.), 
przy czym: 
1) wydatki maj>tkowe gminy okreWla uchwała Rady 

Gminy; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu gminy 

ustala siC w uchwale budcetowej. 
 

§ 4.1. Zadania w zakresie budowy dróg, o których 
mowa w § 1 finansowane bCd> przez budcet gminy lub 
na podstawie porozumieM z innymi podmiotami. 

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

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

 
§ 5. Prognozowane aródła finansowania przez 

gminCŚ 
1) dochody własneś 
2) dotacje; 
3) pocyczki preferencyjneś 
4) fundusze Unii Europejskiej. 
 
1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.  
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,  
z 2007 r. Nr 127, poz. 880 i z 2008 r. Nr 199, poz. 1227. 
 

 
zał>cznik nr 4B 

do uchwały nr XXVI/154/08 
Rady Gminy w Rogowie 

powiat cniMski 
z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 
rozstrzygniCcie  

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717)1 Rada Gminy  
w Rogowie rozstrzyga co nastCpujeŚ 
 

§ 1. Rada Gminy w Rogowie nie rozstrzyga  
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 
plan zagospodarowania przestrzennego terenu 
działalnoWci usługowej w miejscowoWciachŚ Rogowo, 
Izdebno i Grochowiska KsiCce w zwi>zku z brakiem 
uwag do projektu planu. 
 
1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.  
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,  
z 2007 r. Nr 127, poz. 880 i z 2008 r. Nr 199, poz. 1227. 
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zał>cznik nr 5A 
do uchwały nr XXVI/154/08 

Rady Gminy w Rogowie 
powiat cniMski 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 
 

RozstrzygniCcie  
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do 

zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych 
 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)1 Rada 
Gminy w Rogowie rozstrzyga co nastCpujeŚ 
 

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

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w planie obejmuj> traktowane jakoŚ 

a) zadania wspólne inwestycje w granicach linii 
rozgraniczaj>cych poszczególnych ulic, w tym 
wybudowanie ulic z oWwietleniem, uzbrojeniem 
podziemnym, zieleni>, 

b) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane 
poza liniami rozgraniczaj>cymi ulic. 

3. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie okreWlony 
w wyniku zamówienia w trybie ustawy Prawo  
o zamówieniach publicznych. 
 

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych 
w § 1Ś 
1) realizacja inwestycji bCdzie przebiegać zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami, w tym m.in.  
z prawem budowlanym, o zamówieniach 
publicznych, o samorz>dzie gminnych, gospodarce 
komunalnej i o ochrony Wrodowiska; 

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

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych  
w § l jest przedmiotem umowy zainteresowanych 
stron. 

 
§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, ujCtych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z póan. zm.), 
przy czym: 
1) wydatki maj>tkowe gminy okreWla uchwała Rady 

Gminy; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu gminy 
ustala siC w uchwale budcetowej. 

 
§ 4.1. Zadania w zakresie budowy dróg, o których 

mowa w § 1 finansowane bCd> przez budcet gminy lub 
na podstawie porozumieM z innymi podmiotami. 

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

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

§ 5. Prognozowane aródła finansowania przez 
gminCŚ 
1) dochody własne; 
2) dotacje; 
3) pocyczki preferencyjne; 
4) fundusze Unii Europejskiej. 
 
1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.  
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,  
z 2007 r. Nr 127, poz. 880 i z 2008 r. Nr 199, poz. 1227. 
 

 
zał>cznik nr 5B 

do uchwały nr XXVI/154/08 
Rady Gminy w Rogowie 

powiat cniMski 
z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu 
 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717)1, Rada Gminy  
w Rogowie rozstrzyga co nastCpujeŚ 
 

§ 1. Rada Gminy w Rogowie nie rozstrzyga  
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany 
miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowoWci w zwi>zku z brakiem uwag do projektu 
planu. 
 
1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.  
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,  
z 2007 r. Nr 127, poz. 880 i z 2008 r. Nr 199, poz. 1227. 
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