
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/163/2012 

RADY GMINY ROKIETNICA 

z dnia 30 stycznia 2012 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, Napachanie 

i Rokietnica – tereny ciągu ekologicznego Samicy Pamiątkowskiej  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 

1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 

172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 

138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 

i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. 

Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 

141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, 

z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, 

poz. 1043 oraz z 2011r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) Rada Gminy 

Rokietnica uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, 

Napachanie i Rokietnica – tereny ciągu ekologicznego Samicy Pamiątkowskiej, zwany dalej „planem”, po 

stwierdzeniu zgodności ustaleń planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Rokietnica, zatwierdzonego Uchwałą nr XI/72/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 czerwca 2011 r.  

2. Integralnymi częściami uchwały są:  

1) rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem”, opracowany w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały;  

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Rokietnica o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 

stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;  

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Rokietnica o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

3. Granice obszaru objętego planem określono w części graficznej planu.  

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość, 

w jakiej mogą znaleźć się budynki od linii rozgraniczającej terenu lub linii rozgraniczającej drogi;  

2) ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni ażurowej jest 

mniejszy niż 30%;  

DZIENNIK URZĘDOWY

———————————————————————————————————————————

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poz. 1680

Poznań, dnia 3 kwietnia 2012 r.



3) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz 

z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem 

w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;  

4) reklamie wolnostojącej – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji reklam, 

napisów i elementów dekoracyjnych, także obiekt budowlany sam będący reklamą;  

5) dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o dwóch lub więcej płaszczyznach spadku, nachylony pod 

kątem od 25° do 45° dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz pod kątem od 20° do 45° dla 

zabudowy gospodarczej i garaży;  

6) terenowych urządzeniach rekreacyjno-sportowych – należy przez to rozmieć środki techniczne służące 

rekreacji oraz wypoczynkowi czynnemu tj. bieżnie, parki linowe, strzelnice, place zabaw oraz podobne 

urządzenia o charakterze sportowym;  

7) zieleni ozdobnej – należy przez to rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy oraz ich skupiska, wraz 

z zajmowanym terenem i pozostałymi składnikami szaty roślinnej, jak pnącza, byliny, trawy.  

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenia terenów:  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1MN – 12MN;  

2) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczone na 

rysunku planu symbolem 1RM - 2RM;  

3) tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolem 1Z – 18Z;  

4) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem 1ZL – 7ZL;  

5) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem 1R – 16R;  

6) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolem 1WS-13WS;  

7) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1IF-3IF;  

8) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami:  

a) KDD – teren drogi publicznej - dojazdowej,  

b) KDX – teren publicznego ciągu pieszo – jezdnego,  

c) KDW – tereny dróg wewnętrznych,  

d) KD – teren przeznaczony pod poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 184.  

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:  

1) nakaz sytuowania budynków przy uwzględnieniu nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem 

planu;  

2) zakaz sytuowania wszelkich obiektów i urządzeń tymczasowych, które nie są ściśle związane 

z planowanym przeznaczeniem terenu, za wyjątkiem obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania 

w trakcie realizacji robót budowlanych;  

3) nakaz stosowania przepisów odrębnych w stosunku do działań związanych z usuwaniem, 

przemieszczaniem mas ziemnych lub skalnych w związku z realizacją inwestycji;  

4) zakaz lokalizacji ogrodzenia pełnego od strony terenów dróg publicznych.  

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:  

1) nakaz aby oddziaływanie związane z przeznaczeniem terenu nie powodowało przekroczenia standardów 

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł 

prawny;  

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z dopuszczeniem inwestycji celu publicznego;  
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3) nakaz podjęcia przez właściciela bądź inwestora odpowiednich działań w celu zachowania sprawności 

systemu drenarskiego w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na jakiekolwiek urządzenie 

melioracyjne.  

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala 

się:  

1) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji, 

obowiązek prowadzenia badań archeologicznych. Inwestor winien uzyskać pozwolenie Wielkopolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na badania archeologiczne przed wydaniem pozwolenia na 

budowę;  

2) strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków, 

zgodnie z rysunkiem planu;  

3) zakaz prowadzenia wszelkich robót budowlanych oraz przemysłowych na terenie stanowisk 

archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków oraz nakaz uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków prac porządkowych prowadzonych w ich obrębie.  

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:  

1) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury, urządzeń technicznych, ciągów pieszych i ścieżek 

rowerowych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale;  

2) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących.  

§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustala się nakaz uwzględniania 

zapisów koncesji obejmującej tereny miejscowości Mrowino i Rokietnica na poszukiwanie i rozpoznawanie 

złóż ropy naftowej i gazu ziemnego „Szamotuły” nr 19/99/p z dnia 07.07.1997 r.- ważnej do dnia 07.07.2012 r. 

oraz koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego „Pniewy-Stęszew” nr 

14/2001/p z dnia 19.07.2001 r. – ważnej do dnia 19.07.2015 r., obejmującej tereny miejscowości Napachanie, 

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.  

§ 9. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami 

1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN ustala się następujące parametry i wskaźniki 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;  

2) maksymalną powierzchnię zabudowy działki w stosunku do powierzchni działki budowlanej 25%;  

3) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki 

budowlanej: 50%;  

4) maksymalną wysokość budynku mieszkalnego do kalenicy dachu – 9 m,  

5) ilość kondygnacji dla budynku mieszkalnego – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze 

użytkowe;  

6) dachy strome;  

7) kolor pokrycia dachowego – ceglastoczerwony, brązowy lub grafitowy;  

8) materiał pokrycia dachowego - dachówka lub materiał dachówkopodobny;  

9) obsługę komunikacyjną poprzez drogę publiczną dojazdową, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDD 

oraz drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;  

10) maksymalną wysokość ogrodzenia:  

a) od strony dróg – 1.5 m, w tym w części powyżej wysokości 0,40 m wyłącznie ogrodzenia ażurowe,  

b) nie wymienionego w lit. a – 2 m;  

11) lokalizację miejsc postojowych w granicach działki budowlanej stanowiącej własność inwestora w ilości 

nie mniejszej niż 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny;  
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12) w zakresie ochrony przed hałasem, tereny 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN 

kwalifikowane są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z zapisami przepisów 

odrębnych;  

13) dopuszczenie lokalizacji budynków gospodarczych i garaży wbudowanych w budynkach mieszkalnych, 

dobudowanych do budynków mieszkalnych, wolnostojących lub zblokowanych w granicy działki przy 

spełnieniu wymagań;  

a) wysokość zabudowy; 1 kondygnacja nadziemna, maksymalna wysokość od poziomu terenu do kalenicy 

dachu – 6 m,  

b) dachy strome.  

§ 10. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami 

10MN, 11MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu:  

1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;  

2) maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 25%,  

3) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki 

budowlanej: 60%;  

4) maksymalną wysokość budynku mieszkalnego do kalenicy dachu – 10 m,  

5) ilość kondygnacji dla budynku mieszkalnego – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze 

użytkowe;  

6) dachy strome;  

7) kolor pokrycia dachowego – ceglastoczerwony, brązowy lub grafitowy;  

8) materiał pokrycia dachowego - dachówka lub materiał dachówkopodobny;  

9) obsługę komunikacyjną poprzez publiczny ciąg pieszo-jezdny, oznaczony na rysunku planu symbolem 

KDX;  

10) maksymalną wysokość ogrodzenia:  

a) od strony dróg – 1.8 m, w tym w części powyżej wysokości 0,40 m wyłącznie ogrodzenia ażurowe,  

b) nie wymienionego w lit. a – 2 m;  

11) lokalizację miejsc postojowych w granicach działki budowlanej stanowiącej własność inwestora w ilości 

nie mniejszej niż 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny;  

12) w zakresie ochrony przed hałasem, tereny 10MN, 11MN kwalifikowane są jako tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z zapisami przepisów odrębnych;  

13) dopuszczenie lokalizacji budynków gospodarczych i garaży wbudowanych w budynkach mieszkalnych, 

dobudowanych do budynków mieszkalnych, wolnostojących lub zblokowanych w granicy działki przy 

spełnieniu wymagań:  

a) wysokość zabudowy; 1 kondygnacja nadziemna, maksymalna wysokość od poziomu terenu do kalenicy 

dachu – 6 m,  

b) dachy strome.  

§ 11. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 12MN 

ustala się następujace parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;  

2) maksymalną powierzchnię zabudowy działki w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 20%;  

3) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki 

budowlanej: 50%;  

4) maksymalną wysokość budynku mieszkalnego do kalenicy dachu – 9 m,  
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5) ilość kondygnacji dla budynku mieszkalnego – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze 

użytkowe;  

6) dachy strome;  

7) kolor pokrycia dachowego – ceglastoczerwony, brązowy lub grafitowy;  

8) materiał pokrycia dachowego - dachówka lub materiał dachówkopodobny;  

9) obsługę komunikacyjną poprzez publiczny ciąg pieszo-jezdny, oznaczony na rysunku planu symbolem 

KDX oraz projektowane drogi wewnętrzne;  

10) maksymalną wysokość ogrodzenia:  

a) od strony dróg – 1.5 m, w tym w części powyżej wysokości 0,40 m wyłącznie ogrodzenia ażurowe,  

b) nie wymienionego w lit. a – 2 m;  

11) lokalizację miejsc postojowych w granicach działki budowlanej stanowiącej własność inwestora w ilości 

nie mniejszej niż 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny;  

12) w zakresie ochrony przed hałasem, teren 12MN kwalifikowany jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej zgodnie z zapisami przepisów odrębnych;  

13) dopuszczenie lokalizacji budynków gospodarczych i garaży wbudowanych w budynkach mieszkalnych, 

dobudowanych do budynków mieszkalnych, wolnostojących lub zblokowanych w granicy działki przy 

spełnieniu wymagań;  

a) wysokość zabudowy; 1 kondygnacja nadziemna, maksymalna wysokość od poziomu terenu do kalenicy 

dachu – 6 m,  

b) dachy strome;  

14) dopuszczenie wydzielania dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości 10 m, przy czym budynek 

mieszkalny nie może być zlokalizowany w odległości mniejszej niż 6 m od granicy wyznaczonej drogi 

wewnętrznej.  

§ 12. Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM, 2RM ustala się następujące parametry i wskaźniki 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oraz zabudowy gospodarczej, 

gospodarczo-technicznej i garaży;  

2) maksymalną powierzchnię zabudowy działki w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 25%;  

3) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki 

budowlanej: 50%;  

4) maksymalną wysokość budynku mieszkalnego do kalenicy dachu – 9 m,  

5) ilość kondygnacji dla budynku mieszkalnego – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze 

użytkowe;  

6) dachy strome;  

7) kolor pokrycia dachowego – ceglastoczerwony, brązowy lub grafitowy;  

8) materiał pokrycia dachowego - dachówka lub materiał dachówkopodobny;  

9) obsługę komunikacyjną poprzez drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;  

10) maksymalną wysokość ogrodzenia:  

a) od strony dróg – 1.5 m, w tym w części powyżej wysokości 0,40 m wyłącznie ogrodzenia ażurowe,  

b) nie wymienionego w lit. a – 2 m;  

11) lokalizację miejsc postojowych w granicach działki budowlanej stanowiącej własność inwestora w ilości 

nie mniejszej niż 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny;  
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12) w zakresie ochrony przed hałasem, tereny 1RM, 2RM kwalifikowane są jako tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z zapisami przepisów odrębnych;  

13) dopuszczenie lokalizacji budynków gospodarczych, gospodarczo-technicznych i garaży wbudowanych 

w budynkach mieszkalnych, dobudowanych do budynków mieszkalnych, wolnostojących lub 

zblokowanych w granicy działki przy spełnieniu wymagań;  

a) wysokość zabudowy; 1 kondygnacja nadziemna, maksymalna wysokość od poziomu terenu do kalenicy 

dachu – 7 m,  

b) dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 45°.  

§ 13. Dla terenów zieleni oznaczonych na rysunku planu symbolem 1Z-18Z ustala się:  

1) zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania – tereny łąk, pastwisk, nieużytków oraz zieleni 

nieurządzonej;  

2) zachowanie istniejących rowów melioracji szczegółowej oraz urządzeń drenarskich i wykorzystanie ich 

jako elementu kształtowania terenów zieleni;  

3) dopuszczenie nasadzenia zieleni ozdobnej niskiej i wysokiej;  

4) na działkach o nr ewid. 234/1 i 233/1 w obrębie Mrowino oraz o nr ewid. 171 i 156 w obrębie Napachanie 

dopuszczenie lokalizacji terenowych urządzeń rekreacyjno - sportowych oraz elementów małej 

architektury, w tym oświetlenia;  

5) dopuszczenie lokalizacji ciągów pieszo – rowerowych o minimalnej szerokości 4 m;  

6) zakaz:  

a) lokalizacji budynków,  

b) lokalizacji ogrodzeń pełnych,  

c) lokalizacji reklam.  

§ 14. Dla terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1R-16R ustala się:  

1) zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu - teren rolniczy;  

2) zachowanie istniejących rowów melioracji szczegółowej oraz urządzeń drenarskich;  

3) dopuszczenie powiększenia zasobów leśnych poprzez zalesianie użytków rolnych;  

4) dopuszczenie lokalizacji ciągów pieszo – rowerowych o minimalnej szerokości 4 m;  

5) zakaz:  

a) lokalizacji budynków,  

b) lokalizacji ogrodzeń pełnych,  

c) lokalizacji reklam  

§ 15. Dla terenów lasów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ZL-7ZL ustala się:  

1) zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania;  

2) nakaz prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasów;  

3) dopuszczenie realizacji ciągów pieszo – rowerowych, o minimalnej szerokości 4 m;  

4) zakaz:  

a) lokalizacji budynków,  

b) lokalizacji ogrodzeń pełnych,  

c) lokalizacji reklam.  

§ 16. Dla terenów wód powierzchniowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1WS-13WS ustala 

się:  
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1) zachowanie istniejących zbiorników wodnych i cieków naturalnych;  

2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń wodnych w rozumieniu przepisów 

odrębnych;  

3) dopuszczenie lokalizacji przejść pieszych i przejazdów rowerowych.  

§ 17. Dla terenów infrastruktury technicznej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1IF-3IF ustala się 

dopuszczenie zachowania, rozbudowy, przebudowy oraz rozbiórki istniejących budowli infrastruktury 

technicznej, w tym dróg dojazdowych pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszego planu i zgodności 

z przepisami szczególnymi.  

§ 18. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ustala się:  

1) strefę oddziaływania napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu 15 kV o szerokości 15 metrów, 

po 7,5 m od osi linii w obu kierunkach;  

2) po przełożeniu istniejącej linii elektroenergetycznej, lub jej skablowaniu, przestaje obowiązywać określona 

dla niej strefa oddziaływania;  

3) strefa oddziaływania, o której mowa w pkt.1, jest odległością maksymalną od osi linii elektroenergetycznej, 

dopuszcza się zbliżenie obiektów do linii pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy sieci, jeżeli nie 

spowoduje to przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych;  

4) w odniesieniu do zewnętrznej strefy ochrony pośredniej ujęcia wody nakaz uwzględnienia zapisów 

obowiązującej decyzji administracyjnej ustalonych na podstawie przepisów szczegółowych;  

5) nakaz zgłoszenia do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszelkich budowli 

o wysokości równej i większej niż 50 m n.p.t. – przed wydaniem pozwolenia na budowę.  

§ 19. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej ustala się:  

1) dla terenu drogi publicznej dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD:  

a) Brak treści  

b) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń, nie związanych lub kolidujących 

z planowaną funkcją terenu,  

c) dopuszczenie lokalizacji infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogę;  

2) dla terenu publicznego ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDX:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,  

b) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń, nie związanych lub kolidujących 

z planowaną funkcją terenu,  

c) dopuszczenie lokalizacji infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogę;  

3) dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu,  

b) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej;  

4) dla terenu przeznaczonego pod poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 184, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KD:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu, dopuszcza się zmianę szerokości 

w ramach przebudowy drogi nr 184,  

b) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń, nie związanych lub kolidujących 

z planowaną funkcją terenu,  

c) zakaz budowy nowych, bezpośrednich zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 184 z zastrzeżeniem lit. d,  
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d) dopuszczenie lokalizowania nowych zjazdów, uwzględnionych w projekcie budowlanym rozbudowy 

drogi wojewódzkiej nr 184;  

5) zakaz lokalizowania nowych i planowanych do przełożenia sieci infrastruktury technicznej w liniach 

rozgraniczających drogi wojewódzkiej nr 184, dopuszcza się możliwość lokalizowania ww. urządzeń 

w liniach rozgraniczających dróg niższej kategorii na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi;  

6) odstępstwo od zasady, o której mowa w pkt. 5, jest możliwe wyłącznie w szczególnych przypadkach, gdy 

nie ma technicznej możliwości prowadzenia infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi 

dróg;  

7) dopuszczenie przebudowy istniejącej sieci w przypadku wystąpienia kolizji oraz zmiany jej przebiegu.  

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej oraz projektowanej sieci wodociągowej;  

2) zachowanie istniejącej sieci wodociągowej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy.  

3. W zakresie odprowadzania ścieków bytowych ustala się:  

1) nakaz odprowadzania ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;  

2) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszczenie odprowadzania ścieków bytowych do 

szczelnych zbiorników bezodpływowych.  

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:  

1) nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej;  

2) do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji deszczowej wody opadowe i roztopowe z terenów objętych 

planem należy zagospodarować w granicach własnej działki nie naruszając interesu osób trzecich.  

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się:  

1) zasilanie z istniejących oraz projektowanych sieci gazowych, z możliwością ich przebudowy oraz 

rozbudowy;  

2) dopuszczenie zaopatrzenia w proekologiczne media tj. zbiorniki na gaz, olej opałowy i inne.  

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:  

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej oraz projektowanej sieci, zgodnie z warunkami 

technicznymi określonymi przez zarządcę sieci;  

2) zachowanie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia z możliwością jej 

przebudowy i rozbudowy;  

3) dopuszczenie skablowania istniejącej sieci elektroenergetycznej.  

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się nakaz stosowania do celów grzewczych paliw 

charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, takich jak: paliwa gazowe, płynne, stałe w tym 

drewno i biomasa lub inne odnawialne źródła energii z zakazem stosowania paliw wysokoemisyjnych.  

8. W zakresie telekomunikacji ustala się dopuszczenie rozbudowy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 

zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe technologie.  

9. W zakresie gospodarki odpadami ustala się obowiązek gromadzenia segregowanych odpadów 

w przystosowanych do tego celu pojemnikach usytuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie posesji 

i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi.  

§ 20. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:  

1) nie określa się terenów, które wymagają wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości 

w rozumieniu przepisów odrębnych;  

2) zasady i warunki podziału terenów 1MN - 9MN, na działki budowlane:  

a) powierzchnia działki budowlanej - min. 800 m2,  

b) minimalna szerokość działki od strony drogi – 20 m;  
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3) zasady i warunki podziału terenów 10MN - 11MN, na działki budowlane:  

a) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 1200 m2;  

b) minimalną szerokość działki od strony drogi – 30 m;  

4) zasady i warunki podziału terenów 12MN, na działki budowlane  

a) minimalną powierzchnię działki budowlanej 800m2,  

b) minimalną szerokość działki od strony drogi – 20 m;  

5) zasady i warunki podziału terenów 1RM, 2RM na działki budowlane;  

a) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 3000 m2;  

b) minimalną szerokość działki od strony drogi – 50 m;  

6) dopuszczenie lokalizacji zabudowy na działkach budowlanych istniejących w dniu wejścia w życie planu 

o powierzchni mniejszej niż określone w pkt. 2 ,3 ,4, 5;  

7) zasady wydzielania działek budowlanych nie dotyczą wydzielenia działek pod tereny i obiekty 

infrastruktury technicznej oraz wydzielenia działek pod drogi, dojazdy oraz w celu regulacji granic miedzy 

sąsiadującymi nieruchomościami.  

§ 21. Dla terenu objętego planem nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenu.  

§ 22. Do czasu realizacji postanowień niniejszej uchwały dopuszcza się dotychczasowy sposób ich 

użytkowania i zagospodarowania.  

§ 23. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości 

nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokości 15%.  

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.  

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

 

Przewodniczący 

(-) Marian Jakobsze

— 9 —Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Poz. 1680
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



Załącznik Nr 1 

 do Uchwały Nr XVIII/163/2012 

Rady Gminy Rokietnica 

z dnia 30 stycznia 2012 r. 
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