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UCHWADA Nr XLIII/293/2009 RADY MIEJSKIEJ W ROGOoNIE

z	dnia	24	sierpnia	2009	r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Garbatka, Ruda - obręb Go[ciejewo oraz w rejo-
nie ul. Rolnej w Rogopnie, na obszarze czę[ci dziaEki o nr ewidencyjnym 286/7 poEoronej w Rogopnie przy 

ulicy Rolnej

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	i	art.	40	ust.	1	
ustawy	z	dnia	8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gmin-
nym	 (tekst	 jednolity	 Dz.U	 z	 2001	 r.	 Nr	 142	 poz.	
1591;	zmiany:	Dz.U.	z	2002	r.	Nr	23,	poz.	220,	Nr	
62,	poz.	558,	Nr	1	13,	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,	poz.	128,	Nr	181,	
poz.	1337,	z	2007	r.	Nr	48,	poz.	327,	Nr	138,	poz.	
974,	Nr	173,	poz.	1218,	 z	2008	 r.	Nr	180,	poz.	
1111,	Nr	223,	poz.	1458,	 z	2009	 r.	Nr	52,	poz.	
420)	i	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;	zmiany:	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,	 z	2008	 r.	Nr	199,	poz.	1227,	Nr	
201,	poz.	1237,	Nr	220,	poz.	1413),	Rada	Miejska	
w	Rogopnie	uchwala,	co	następuje:

§1.1.	Uchwala	się	zmianę	miejscowego	planu	za-
gospodarowania	 przestrzennego	 na	 obszarze	 wsi	
Garbatka,	 Ruda	 -	 obręb	 Go[ciejewo	 oraz	 w	 rejo-
nie	ul.	Rolnej	w	Rogopnie,	na	obszarze	czę[ci	dziaE-
ki	o	nr	ewidencyjnym	286/7	poEoronej	w	Rogopnie	
przy	ulicy	Rolnej,	 zwanym	dalej	 ｧplanemｦ,	 stwier-
dzając	 zgodno[ć	 z	 ustaleniami	 studium	 uwarun-
kowaG	 i	 kierunków	 zagospodarowania	 przestrzen-
nego	 Gminy	 Rogopno	 zatwierdzonego	 uchwaEą	 nr	
XXIV/165/2008	 Rady	 Miejskiej	 Rogopna	 z	 dnia	
30.04.2008	r.

2.	Integralną	czę[cią	uchwaEy	są:
1)	zaEącznik	nr	1	-	czę[ć	graficzna	planu,	zwana	

dalej	ｧrysunkiem	planuｦ;
2)	zaEącznik	nr	2	-	rozstrzygnięcie	Rady	Miejskiej	

w	Rogopnie	o	sposobie	realizacji,	zapisanych	w	
planie	inwestycji	z	zakresu	infrastruktury	tech-
nicznej,	które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gmi-
ny	oraz	zasadach	ich	finansowania,	zgodnie	z	
przepisami	o	finansach	publicznych.

3.	Granice	obszaru	objętego	planem	okre[la	rysu-
nek	w	skali	1:500.

§2.	W	planie	ustala	się	teren	zabudowy	mieszka-
niowej	jednorodzinnej	oznaczony	na	rysunku	planu	
symbolem:	MN.

§3.	Ilekroć	w	uchwale	jest	mowa	o:
1)	 ｧnieprzekraczalnej	 linii	 zabudowyｦ	 -	 nalery	

przez	to	rozumieć	linię	wyznaczającą	najmniej-
szą	 odlegEo[ć	 sytuowania	 [ciany	 zewnętrznej	
budynku	od	linii	rozgraniczającej	terenu;

2)	ｧobowiązującej	 linii	zabudowyｦ	-	nalery	przez	
to	rozumieć	linie,	w	których	nakazuje	się	usy-
tuowanie	zewnętrznej,	najblirszej	w	stosunku	
ulicy,	 [ciany	budynku,	bez	uwzględnia	balko-
nów,	loggii,	tarasów,	schodów	zewnętrznych,	
pochylni	 i	 ramp	 wystających	 poza	 obrys	 bu-
dynku	nie	więcej	nir	1,3	m;

3)	ｧterenieｦ	-	nalery	przez	to	rozumieć	czę[ć	ob-
szaru	planu,	wyznaczoną	na	rysunku	planu	li-
nią	rozgraniczającą,	o	okre[lonym	przeznacze-
niu,	oznaczony	na	rysunku	planu	symbolem.

§4.	W	zakresie	zasad	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	
przestrzennego	ustala	się:

1)	 zakaz	 stosowania	 ogrodzeG	 o	 przęsEach	 peE-
nych	oraz	prefabrykowanych	betonowych	i	rel-
betowych;

2)	 obowiązujące	 i	 nieprzekraczalne	 linie	 zabudo-
wy,	których	usytuowanie	okre[la	rysunek	pla-
nu.

§5.	W	zakresie	zasad	ochrony	[rodowiska,	przyro-
dy	i	krajobrazu	kulturowego	ustala	się:

1)	dopuszczenie	lokalizowania	sieci	i	urządzeG	in-
frastruktury	technicznej,	z	wyjątkiem	stacji	ba-
zowych	telefonii	komórkowej;

2)	segregację	odpadów	w	miejscach	ich	powsta-
wania	 i	 gromadzenie	 oraz	 zagospodarowa-
nie	zgodnie	z	obowiązującym	w	tym	zakresie	
gminnym	planem	gospodarki	odpadami;

3)	odprowadzanie	wód	opadowych	i	roztopowych	
z	dróg	do	kanalizacji	deszczowej;

4)	 zagospodarowanie	niezanieczyszczonych	wód	
opadowych	i	roztopowych	w	obrębie	dziaEki;

5)	odprowadzanie	[cieków	bytowych	do	sieci	ka-
nalizacji	 sanitarnej	z	dopuszczeniem	do	czasu	
jej	 realizacji,	 gromadzenia	 [cieków	 w	 szczel-
nych,	bezodpEywowych	zbiornikach	na	nieczy-
sto[ci	 oraz	 ich	 wywóz	 do	 oczyszczalni	 [cie-
ków;

6)	zaopatrzenie	w	wodę	do	celów	bytowych	z	sie-
ci	wodociągowej	z	dopuszczeniem	do	czasu	re-
alizacji	 systemu	wodociągowego	budowy	no-
wych,	indywidualnych	ujęć	wody;

7)	stosowanie	 indywidualnych	systemów	grzew-
czych	z	zastosowaniem	kotEów	posiadających	
atest	 bezpieczeGstwa	 ekologicznego	 zasila-
nych	 energią	 elektryczną	 lub	 paliwami	 takimi	
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jak:	 gaz,	 olej	 opaEowy	 lekki	 oraz	 paliwa	 staEe	
charakteryzujące	się	niskimi	wskapnikami	emi-
sji	albo	alternatywne	pródEa	energii;

8)	zachowanie,	okre[lonych	przepisami	odrębny-
mi,	 dopuszczalnych	 poziomów	 haEasu	 w	 [ro-
dowisku	dla	terenów	zabudowy	mieszkaniowej	
jednorodzinnej,	oznaczonych	symbolem	MN;

9)	 zagospodarowanie	mas	 ziemnych	powstaEych	
wskutek	 prowadzenia	 robót	 budowlanych	 na	
terenie	dziaEki	lub	poza	nią	w	sposób	niepogar-
szający	stanu	[rodowiska.

§6.	W	zakresie	zasad	ochrony	dziedzictwa	kultu-
rowego	i	zabytków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej	
nie	podejmuje	się	ustaleG.

§7.	W	zakresie	wymagaG	wynikających	z	potrzeb	
ksztaEtowania	 przestrzeni	 publicznej	 nie	 podejmuje	
się	ustaleG.

§8.	Dla	terenu	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-
dzinnej:	MN	ustala	się:

1)	 minimalną	 powierzchnię	 nowo	 wydzielanych	
dziaEek	 900	 m2	 przy	 minimalnej	 szeroko[ci	
frontu	20	m;

2)	dopuszczenie	lokalizowania	wyEącznie	jednego	
wolnostojącego	budynku	mieszkalnego	i	gara-
rowego	na	dziaEce;

3)	dla	budynku	mieszkalnego:
a)	maksymalnie	dwie	kondygnacje	nadziemne,
b)	 dach	 stromy	 o	 nachyleniu	 od	 20°	 do	 45°,	

kryty	dachówką	lub	materiaEem	dachówkopo-
dobnym,

c)	maksymalną	wysoko[ć	do	okapu:	5	m,	a	do	
gEównej	kalenicy:	10	m;

4)	dla	gararu:
a)	maksymalną	po	wierzchnie	zabudowy	60	m2,
b)	maksymalną	wysoko[ć	do	okapu:	3,5	m,	a	do	

kalenicy:	7	m,
c)	dach	o	nachyleniu	od	25°	do	45°,
d)	morliwo[ć	Eączenia	z	budynkami	mieszkalny-

mi,
e)	zakaz	lokalizowania	garary	dla	samochodów	

o	no[no[ci	powyrej	3,5	t;
5)	maksymalną	powierzchnię	zabudowy:	30%	po-

wierzchni	dziaEki;
6)	 minimalną	 powierzchnię	 terenu	 biologicznie	

czynną:	 50%	z	wyEączeniem	 zieleni	 projekto-
wanej	 na	 dachach	 budynków	oraz	wypeEnieG	
w	nawierzchniach	arurowych;

7)	nakaz	zapewnienia	na	kardej	dziaEce	minimum	
dwóch	 miejsc	 postojowych	 dla	 samochodów	
osobowych,	w	tym	miejsca	w	gararu;

8)	 poziom	 parteru	 budynków	 mieszkalnych	 nie	
wyrszy	nir	1	m	nad	terenem	oraz	poziom	po-
sadzki	garary	nie	wyrszy	nir	0,5	m	nad	tere-
nem;

9)	morliwo[ć	 realizowania	kondygnacji	podziem-
nych.

§9.	W	zakresie	granic	 i	 sposobów	zagospodaro-
wania	terenów	lub	obiektów	podlegających	ochro-
nie,	ustalonych	na	podstawie	odrębnych	przepisów,	
w	tym	terenów	górniczych,	a	takre	nararonych	na	
niebezpieczeGstwo	powodzi	oraz	zagroronych	osu-
waniem	się	mas	ziemnych	nie	podejmuje	się	usta-
leG.

§10.	 W	 zakresie	 szczegóEowych	 zasad	 i	warun-
ków	scalania	i	podziaEu	nieruchomo[ci	nie	podejmu-
je	się	ustaleG.

§11.	 W	 zakresie	 szczególnych	 warunków	 zago-
spodarowania	terenów	oraz	ograniczeG	w	ich	uryt-
kowaniu,	w	tym	zakaz	zabudowy	dotyczący	szcze-
gólnych	warunków	zagospodarowania	terenów	oraz	
ograniczeG	w	ich	urytkowaniu	poprzez	odniesienie	
się	do	strefy	oddziaEywania	gazociągu	wysokiego	ci-
[nienia.

§12.	 W	 zakresie	 zasad	 modernizacji,	 rozbudo-
wy	i	budowy	systemów	komunikacji	i	infrastruktury	
technicznej	ustala	się:

1)	zaopatrzenie	w	wodę,	gaz,	energię	elektryczną	
z	sieci	infrastruktury	technicznej	z	dopuszcze-
niem,	do	czasu	ich	wybudowania,	zaopatrzenia	
ze	pródeE	wEasnych;

2)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenów	 z	 istniejącej	
drogi	publicznej	-	ulicy	Rolnej.

§13.	 W	zakresie	sposobów	i	terminów	tymczaso-
wego	zagospodarowania,	urządzania	i	urytkowania	
terenów	nie	podejmuje	się	ustaleG.

§14. Ustala	 się	 stawkę	 procentową,	 o	 której	
mowa	 w	 art.	 36	 ust.	 4	 ustawy	 z	 dnia	 27	 marca	
2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	w	wyso-
ko[ci	20%.

§15.	 Wykonanie	niniejszej	uchwaEy	powierza	się	
Burmistrzowi	Rogopna.

§16.	 UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	dnia	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Woje-
wództwa	Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady	Miejskiej

(-) mgr Roman Szuberski
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE	RADY	MIEJSKIEJ	W	ROGOoNIE	O	SPOSOBIE	REALIZACJI,	ZAPISANYCH	W	ZMIA-
NIE	MIEJSCOWEGO	PLANU	ZAGOSPODAROWANIA	PRZESTRZENNEGO	NA	OBSZARZE	WSI	GARBAT-
KA,	RUDA	-	OBRĘB	GOZCIEJEWO	ORAZ	REJONIE	UL.	ROLNEJ	W	ROGOoNIE,	NA	OBSZARZE	CZĘZCI	
DZIADKI	O	NR	EWIDENCYJNYM	286/7	PODOqONEJ	W	ROGOoNIE	PRZY	ULICY	ROLNEJ,	INWESTYCJI	

Z	ZAKRESU	INFRASTRUKTURY	TECHNICZNEJ,	KTÓRE	NALEqĄ	DO	ZADAF	WDASNYCH	GMINY,	ORAZ	
ZASADACH	ICH	FINANSOWANIA

ZaEącznik	Nr	2
do	uchwaEy	Nr	XLIII/293/2009

Rady	Miejskiej	w	Rogopnie
z	dnia	24	sierpnia	2009	r.

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;	zmiany:	
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;	z	2008	r.	Nr	123,	poz.	
803,	Nr	199,	poz.	1227,	Nr	201,	poz.	1237	 i	Nr	
220,	poz.	1413)	Rada	Miejska	w	Rogopnie	rozstrzy-
ga	co	następuje:

§1.	 Sposób	 realizacji	 zapisanych	w	planie	 inwe-
stycji	z	zakresu	infrastruktury	technicznej

1.	 Zadania	w	 zakresie	 infrastruktury	 technicznej	
prowadzić	będą	wEa[ciwe	przedsiębiorstwa,	w	kom-
petencji	których	 lery	rozwój	sieci:	wodociągowej	 i	
kanalizacji	 sanitarnej,	 energetycznej,	 gazociągowej	
i	cieplnej,	zgodnie	z	miejscowym	planem	zagospo-
darowania	przestrzennego	oraz	na	podstawie	prze-
pisów	odrębnych.	 Zadania,	w	 zakresie	 gospodarki	
odpadami	realizowane	będą	zgodnie	z	miejscowym	
planem	zagospodarowania	przestrzennego,	zgodnie	
z	planem	gospodarki	odpadami	oraz	na	podstawie	
przepisów	odrębnych.

2.	Za	podstawę	przyjęcia	do	realizacji	zadaG	okre-
[lonych	 w	 miejscowym	 planie	 zagospodarowania	
przestrzennego,	 które	 nalerą	 do	 zadaG	 wEasnych	
gminy,	 stanowić	 będą	 zapisy	 Strategii	 Rozwoju	
Gminy	Rogopno	na	lata	2005-2015.

3.	Okre[lenie	terminów	przystąpienia	i	zakoGcze-
nia	 realizacji	 tych	 zadaG,	 ustalone	 będzie	 wedEug	
kryteriów	 i	 zasad	 przyjętych	 przy	 konstruowaniu	
Wieloletniego	Programu	Inwestycyjnego	Gminy	Ro-
gopno.

4.	Inwestycje	realizowane	mogą	być	etapowo	w	
zalerno[ci	od	wielko[ci	[rodków	przeznaczonych	na	
inwestycje.

§2.	Zasady	finansowania	inwestycji	z	zakresu	in-
frastruktury	 technicznej	 okre[lonych	 w	 planie.	 Fi-
nansowanie	inwestycji	będzie	odbywać	się	poprzez:

1)	udziaE	 inwestorów	w	finansowaniu	w	ramach	
porozumieG	o	charakterze	cywilno	-	prawnym	
lub	w	formie	partnerstwa	publiczne	-	prywat-
nego	ｧPPPｦ,	a	takre	wEa[cicieli	nieruchomo[ci.

2)	wydatki	z	budretu	Gminy,
3)	 wspóEfinansowanie	 [rodkami	 zewnętrznymi,	

poprzez	budret	Gminy	-	w	ramach	m.	in.:
a)	dotacji	unijnych,
b)	dotacji	samorządu	województwa,
c)	dotacji	i	poryczek	z	funduszy	celowych,
d)	kredytów	i	poryczek	bankowych,
e)	innych	[rodków	zewnętrznych.


