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UCHWADA Nr XLII/305/2009 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 26 papdziernika 2009 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziaEek 
nr 727-730, 739-743 i 779 poEoronych w Rokietnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pópniejszymi zmiana-

mi) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
pópniejszymi zmianami)

Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze ｧStudium uwa-

runkowaG i kierunków zagospodarowania gminy 
Rokietnicaｦ - uchwaEa Nr XIX/1 62/99 Rady Gminy 
Rokietnica z dnia 14.12.1999 roku ze zmianami, 
uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla dziaEek nr 727-730, 
739-743 i 779 poEoronych w Rokietnicy, zwany 
dalej planem.

§2. Plan obejmuje obszar, którego granice okre-

[lono na rysunku planu.

§3. Integralną czę[cią planu jest:
1) rysunek planu, zatytuEowany: Zmiana miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla dziaEek nr 727-730, 739-743 i 779 poEoro-

nych w Rokietnicy, stanowiący zaEącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Rokietnica o spo-

sobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEo-

ronego do publicznego wglądu projektu planu, 
stanowiące zaEącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Rokietnica o spo-

sobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które nalerą do zadaG wEas-
nych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, 
stanowiące zaEącznik nr 3.

DZIAD I
Przepisy ogólne

§4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 

to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odle-

gEo[ć, w jakiej mogą się znajdować budynki od 
linii rozgraniczającej terenu;

2) nieuciąrliwych usEugach - nalery przez to ro-

zumieć dziaEalno[ć usEugową, której wszelkie 
oddziaEywania nie powodują przekroczenia 
standardów jako[ci [rodowiska okre[lonych 
przepisami odrębnymi poza terenem, do które-

go inwestor posiada tytuE prawny.
3) obiektach infrastruktury technicznej - nalery 

przez to rozumieć obiekty i sieci wodociągo-

we, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyj-
ne, cieplne oraz elektroenergetyczne;

4) obowiązującej linii zabudowy - przez to rozu-

mieć linię, na której muszą się znajdować [cia-

ny frontowe budynków; przy czym dla budyn-

ków gospodarczych i garary, obowiązująca 
linia zabudowy stanowi nieprzekraczalną linię 
zabudowy;

5) ogrodzeniu arurowym - nalery przez to rozu-

mieć ogrodzenie, w którym udziaE powierzchni 
peEnej wynosi nie więcej nir 30%;

6) powierzchni zabudowy - nalery przez to rozu-

mieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez 
rzut pionowy nadziemnych zewnętrznych [cian 
budynków w stanie wykoGczonym;

7) reklamie - nalery przez to rozumieć no[niki in-

formacji wizualnej na temat towarów i usEug, 
w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z ele-

mentami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;
8) rysunku - nalery przez to rozumieć rysunek pla-

nu, o którym mowa w §3 pkt 1;
9) stacjach bazowych telefonii komórkowej - na-

lery przez to rozumieć obiekty radiokomunika-

cyjne, skEadające się z urządzeG elektro-prze-

syEowych oraz konstrukcji wsporczej i zestawu 
anten;

10) terenie - nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym przeznaczeniu i zasadach zago-

spodarowania, wyznaczony na rysunku liniami 
rozgraniczającymi;

11) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Gminy Rokietnica;

12) ustawie - nalery przez to rozumieć ustawę z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 
717 z pópniejszymi zmianami).

DZIAD II
Przepisy szczegóEowe

ROZDZIAD I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania.

§5. Granica obszaru objętego planem miejscowym 
stanowi jednocze[nie linię rozgraniczającą tereny o 
rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasadach zago-

spodarowania.
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§6. Na obszarze planu ustala się następujące prze-

znaczenie terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

do adaptacji, oznaczone na rysunku symbolami 
1MN i 2MN;

2) teren zabudowy usEugowej, oznaczony na ry-

sunku symbolem U.

ROZDZIAD II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu 

przestrzennego.

§7.1. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania 
Eadu przestrzennego dopuszcza się lokalizowanie:

1) budynków, o okre[lonych w planie parame-

trach, zgodnie z obowiązującymi i nieprzekra-

czalnymi liniami zabudowy oraz z przepisami 
odrębnymi;

2) urządzeG budowlanych, związanych z obiekta-

mi budowlanymi, sytuowanymi na terenie;
3) doj[ć i dojazdów;
4) obiektów maEej architektury;
5) ogrodzeG arurowych;
6) budynku na kilku dziaEkach gruntu;
7) jednego wjazdu na dziaEkę budowlaną, przy 

czym ustalenie to nie dotyczy terenu U;
8) wyEącznie podziemnych obiektów infrastruktu-

ry technicznej poza obowiązującymi i nieprze-

kraczalnymi liniami zabudowy;
9) reklam na terenie U, o wymiarach nie więk-

szych nir 1, 5 m x 2 m.
2. Zakazuje się lokalizowania:
1) stacji bazowych telefonii komórkowej;
2) ogrodzeG z peEnych i arurowych prefabrykowa-

nych elementów betonowych;
3) reklam, za wyjątkiem terenu U;
4) obiektów tymczasowych z wyjątkiem obiektów 

niezbędnych przy budowie budynków i budow-

li, zgodnych z podstawową funkcją terenu i 
wznoszonych na czas budowy.

§8.1. Na terenach 1MN i 2MN dopuszcza się lo-

kalizowanie:
1) budynków mieszkalnych wolnostojących;
2) wyEącznie jednego budynku mieszkalnego na 

dziaEce budowlanej;
3) garary i budynków gospodarczych.
2. Na terenach 1MN i 2MN zachowuje się istnieją-

cą zabudowę z morliwo[cią jej rozbudowy, nadbu-

dowy, przebudowy oraz zmiany sposobu urytkowa-

nia, zgodnie z §11 ust. 1. pkt 1, 2, 3, 6 i 7.

§9.1. Na terenie U dopuszcza się lokalizowanie:
1) budynków o[wiaty, nauki i wychowania;
2) nieuciąrliwych usEug;
3) budynków przeznaczonych na potrzeby gastro-

nomii i handlu o powierzchni sprzedary do 100 
m2;

4) jako towarzyszącej funkcji mieszkaniowej jed-

norodzinnej w formie lokalu mieszkalnego w 

budynku usEugowym lub budynku mieszkalne-

go jednorodzinnego, zlokalizowanego bez koli-
zji z funkcją usEugową;

5) placu zabaw;
6) obiektów sportowych i rekreacyjnych
2. Dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudo-

wy z morliwo[cią jej rozbudowy, nadbudowy, prze-

budowy oraz zmiany sposobu urytkowania, zgodnie 
z §12 ust. 1.

ROZDZIAD III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego.

§10.1. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) ochronę powietrza, wód i powierzchni ziemi, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zachowanie, okre[lonych w przepisach odręb-

nych, dopuszczalnych poziomów haEasu w [ro-

dowisku:
a) na terenach 1MN i 2MN - jak dla terenów za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) na terenie U - jak dla terenów zabudowy 

związanej ze staEym lub czasowym pobytem 
dzieci i mEodziery, jereli funkcja lokalizowa-

nych tam budynków usEugowych będzie tego 
wymagaEa;

3) zachowanie sprawno[ci istniejącego systemu 
drenarskiego.

2. Dopuszcza się wykorzystanie nadmiaru mas 
ziemnych, pozyskanych podczas robót budowla-

nych na obszarze planu lub ich usuwanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

ROZDZIAD IV
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno-

[ci zabudowy.

§11.1. Na terenach 1MN i 2MN, w zakresie pa-

rametrów i wskapników ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) powierzchnię zabudowy - nie więcej nir 30% 
powierzchni dziaEki budowlanej,

2) powierzchnię terenu biologicznie czynną - nie 
mniej nir 40% powierzchni dziaEki budowla-

nej,
3) wysoko[ć budynku mieszkalnego - nie większa 

nir 9,0 m, i nie większa nir 2 kondygnacje nad-

ziemne, w tym poddasze urytkowe,
4) poziom posadzki parteru na wysoko[ci do 1m 

nad poziomem terenu,
5) dachy strome, dwu lub wielospadowe, o kącie 

nachylenia poEaci dachowych 35°- 45°,
6) powierzchnię dziaEki budowlanej - nie mniejszą 

nir 1000 m2, z zastrzereniem ust. 2;
7) zapewnienie w granicach dziaEki budowlanej 

miejsc postojowych, z zastrzereniem, re ich 
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ilo[ć nie more być mniejsza nir 1 miejsce po-

stojowe na 1 lokal mieszkalny.
2. Dopuszcza się wydzielenia dziaEek związanych 

z realizacją obiektów infrastruktury technicznej o 
powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji.

§12.1. Na terenie U, w zakresie parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-

spodarowania terenu ustala się dla budynków usEu-

gowych:
1) powierzchnię zabudowy - nie więcej nir 50% 

powierzchni terenu;
2) powierzchnię terenu biologicznie czynną - nie 

mniej nir 40% powierzchni terenu;
3) wysoko[ć budynków - nie większa nir 10,0 m 

i nie większa nir 2 kondygnacje nadziemne, w 
tym poddasze urytkowe;

4) dachy strome, dwu lub wielospadowe, syme-

tryczne, o kącie nachylenia poEaci dachowych 
30°- 45° lub dachy pEaskie;

5) zapewnienie w granicach dziaEki budowlanej 
miejsc postojowych, z zastrzereniem, re ich 
ilo[ć musi zaspokajać peEne potrzeby parkingo-

we i nie more być mniejsza nir 5 miejsc posto-

jowych.
2. W przypadku lokalizowania towarzyszącej 

funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej w formie bu-

dynku mieszkalnego jednorodzinnego, ustala się dla 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego parametry 
zgodne z §11 ust. 1, pkt 3, 4, 5 i 7.

3. Dopuszcza się wydzielenia dziaEek związanych 
z realizacją obiektów infrastruktury technicznej o 
powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji.

ROZDZIAD V
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy.

§13. Zakazuje się lokalizowania
1) budynków i budowli w odlegEo[ci mniejszej nir 

10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym 
re odlegEo[ć ta od osi skrajnego toru nie more 
być mniejsza nir 20 m, z dopuszczeniem od-

stępstw wynikających z uzgodnieG z zarządcą 
kolei;

2) drzew i krzewów w odlegEo[ci nie mniejszej 
nir 15 m od osi skrajnego toru kolejowego, 
z dopuszczeniem odstępstw wynikających z 
uzgodnieG z zarządcą kolei.

ROZDZIAD VI
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§14.1. W zakresie modernizacji rozbudowy i bu-

dowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
się:

1) segregację i zagospodarowanie odpadów, zgod-

nie z przepisami odrębnymi i gminnym planem 

gospodarki odpadami;
2) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-

wych na terenie nieruchomo[ci, z zastrzere-

niem §14 ust. 1, pkt 3 i 4,
3) odprowadzenie [cieków w postaci wód opado-

wych i roztopowych z powierzchni utwardzo-

nych do kanalizacji deszczowej,
4) do czasu wybudowania kanalizacji deszczo-

wej, [cieki w postaci wód opadowych i roz-
topowych z powierzchni utwardzonych, przed 
wprowadzeniem ich do gruntu lub rowu, mu-

szą być oczyszczone do jako[ci wymaganej w 
przepisach odrębnych,

5) odprowadzanie [cieków bytowych do istnieją-

cej kanalizacji sanitarnej,
6) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodo-

ciągowej,
7) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sie-

ci elektroenergetycznej,
8) zaopatrzenie w ciepEo w nowoprojektowanych 

obiektach budowlanych z zastosowaniem tech-

nologii niskoemisyjnych,
9) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 

ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostę-

pu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Zakazuje się lokalizowania nowych napowietrz-

nych obiektów infrastruktury technicznej.

§15.1. W zakresie modernizacji rozbudowy i bu-

dowy systemów komunikacji ustala się:
1) lokalizowanie zjazdów, zgodnie z przepisami 

odrębnymi;
2) zjazdy na teren U z przylegEej drogi publicznej 

- ul. Zwit, usytuowanej poza granicami planu, 
z zastrzereniem re dopuszcza się zmianę loka-

lizacji zjazdu po uzgodnieniu z zarządcą drogi.
2. Zakazuje się lokalizowania parkingów dostęp-

nych bezpo[rednio z drogi powiatowej.

ROZDZIAD VII
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§16. Zakazuje się tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzenia i urytkowania terenu.

ROZDZIAD VIII
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

§17. Ustala się stawkę sEurącą naliczeniu jedno-

razowych opEat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy, w wysoko[ci 15%.

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§18. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Wójtowi Gminy Rokietnica.



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 232 Poz. 4201– 23509 –

§19. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Rokietnica

(-) Teresa Bartol
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ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr XLII/305/2009

Rady Gminy Rokietnica

z dnia 26 papdziernika 2009 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
RADY GMINY ROKIETNICA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIADEK NR 727-730, 739-
743 I 779 PODOqONYCH W ROKIETNICY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póp-
niejszymi zmianami) Rada Gminy Rokietnica nie 
rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnio-

nych uwag wniesionych do projektu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla dziaEek nr 727-730, 739-743 i 779 poEoronych 
w Rokietnicy, poniewar do projektu planu wpEynę-

Ea jedna uwaga, która zostaEa uwzględniona przez 
Wójta Gminy Rokietnica w caEo[ci.

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XLII/305/2009

Rady Gminy Rokietnica 

z dnia 26 papdziernika 2009 r. 

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 
pópn. zm.) Rada Gminy Rokietnica rozstrzyga się, 
co następuje:

Zgodnie z prognozą skutków finansowych, nie 
przewiduje się kosztów uchwalenia zmiany planu. 
Powyrsza uchwaEa nie powoduje powstania inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-

lerą do zadaG wEasnych gminy.

4202

UCHWADA Nr L/349/09 RADY GMINY DUSZNIKI

z dnia 27 papdziernika 2009 r.

w sprawie: nadania nazwy nowej ulicy w miejscowo[ci DUSZNIKI

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami), Rada 
Gminy Duszniki uchwala, co następuje:

§1. W miejscowo[ci Duszniki nadaje się nazwę 
następującej ulicy:

1. Drodze wewnętrznej poEoronej prostopadle do 
ulicy Kolejowej nadaje się nazwę ulica ｧRóranaｦ.

§2. Nową nazwę ulicy naniesiono i oznaczono na 
mapie ewidencyjnej stanowiącej zaEącznik  nr 1 do 
niniejszej uchwaEy.

§3. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Duszniki

§4. UchwaEa podlega ogEoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Wielkopolskiego  i wchodzi 
w rycie po upEywie 14 dni od jej ogEoszenia.

Przewodniczący Rady
(-) Gracjan Skórnicki


