UCHWAŁA NR ........... / ....
Rady Gminy Rokiciny
z dnia ..........................
w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miejscowości Stefanów w gminie Rokiciny”
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Rada Gminy Rokiciny uchwala,
co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne wprowadzające
§ 1. Stwierdza się, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości
Stefanów w gminie Rokiciny”, sporządzony zgodnie z Uchwałą Nr III/27/18 Rady Gminy Rokiciny z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miejscowości Stefanów w gminie Rokiciny” - nie narusza ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny uchwalonego Uchwałą
Nr IX/100/19 Rady Gminy Rokiciny z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny.
§ 2. Uchwala się „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Stefanów
w gminie Rokiciny”, zwany dalej Planem miejscowym.
§ 3. 1. Tekst uchwały stanowi tekst Planu miejscowego.
2. Załącznik nr 1 określa obszar Planu miejscowego.
3. Załącznikami uchwały są:
1) załącznik nr 1 - rysunek Planu miejscowego;
2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Planu miejscowego;
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w Planie miejscowym, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 4. Wymagania dotyczące obligatoryjnych i fakultatywnych elementów planu, określa się w zakresie
odpowiadającym uwarunkowaniom obszaru Planu miejscowego.
§ 5. 1. Następujące oznaczenia rysunku Planu miejscowego są oznaczeniami obowiązującymi:
1) granice obszaru objętego Planem miejscowym;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenia terenów:
a) MN – teren zabudowy jednorodzinnej,
b) ZL – teren lasu,
c) Zz – teren zalesień,
d) KDG – teren drogi klasy głównej;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
5) wymiary (w metrach);
6) pas technologiczny napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV;
7) granice terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
2. Pozostałe oznaczenia mają charakter informacyjny.
§ 6. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) „terenie” - należy przez to rozumieć teren wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania i opisany oznaczeniem określającym jego
przeznaczenie;
2) „zabudowie” – należy przez to rozumieć nadziemną część budynku;
3) „zabudowie pomocniczej” – należy przez to rozumieć budynki nie posiadające lokali mieszkalnych,
w szczególności budynki garażowe, gospodarcze;

4) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię, poza którą nie może wykraczać
zabudowa w stanie wykończonym wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi zabudowy na
powierzchnię terenu; linia nie dotyczy części zabudowy nie wystających ponad powierzchnię terenu,
elementów drugorzędnych, w szczególności daszków, markiz, występów dachowych, które mogą być
wysunięte poza tę linię na odległość nie większą niż 1,5 m;
5) „instalacjach powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska” - należy przez to rozumieć
instalacje, których oddziaływanie na otoczenie przekracza wielkości dopuszczalne ustalone przepisami
prawa;
6) „sieciach uzbrojenia terenu” – należy przez to rozumieć sieci uzbrojenia terenu w rozumieniu prawa
geodezyjnego i kartograficznego, określając podział tych sieci na:
a) „publiczne uzbrojenie techniczne” – służące publicznemu zaopatrzeniu i stanowiące inwestycje celu
publicznego,
b) „indywidulane uzbrojenie techniczne” - nie służące publicznemu zaopatrzeniu i nie stanowiące
inwestycji celu publicznego, lokalizowane w szczególności na potrzeby uzbrojenia działki budowlanej.
2. Pojęcia i określenia niezdefiniowane, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
bądź z definicjami zawartymi w słowniku języka polskiego.
Rozdział 2
Przepisy ogólne
§ 7. Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia terenów lub zasad ich zagospodarowania:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określające
granice danego terenu – określa rysunek Planu miejscowego;
2) dla każdego z terenów - odpowiednio do przepisów prawa i Planu miejscowego - określa się możliwość
lokalizacji obiektów budowlanych dla realizacji przeznaczenia oraz infrastruktury technicznej;
3) zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów niezgodnego
z przepisami szczegółowymi.
§ 8. Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz wynikające
z przepisów odrębnych:
1) zakazuje się lokalizacji instalacji (w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska) powodujących
przekroczenie standardów jakości środowiska poza granicami działki budowlanej, do której prowadzący
instalację ma tytuł prawny;
2) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem
z zakazu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej;
3) cały obszar Planu miejscowego leży nad udokumentowanym Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych
nr 404 "Zbiornik Koluszki - Tomaszów” (GZWP 404) – inwestycje nie mogą powodować pogorszenia
stanu wód podziemnych GZWP 404;
4) nakazuje się uwzględnienie „pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV”
o szerokości 15 m liczonej po 7,5 m w obie strony od osi linii, w którym zakazuje się:
a) lokalizowania zabudowy i innych obiektów budowlanych niezwiązanych z linią elektroenergetyczną,
w tym tymczasowych obiektów budowlanych, z wyłączeniem z zakazu dojść, dojazdów oraz sieci
uzbrojenia terenu (w szczególności linii, budowli i urządzeń elektroenergetycznych),
b) tworzenia hałd, nasypów, składowania materiałów, odpadów,
c) nasadzeń zieleni, której naturalna wysokość może przekroczyć 3 m,
d) nasadzeń drzew – w odległości 6 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego,
5) „pas technologiczny napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV” przestaje obowiązywać w przypadku
rozbiórki, trwałego wyłączenia lub skablowania linii napowietrznej.
§ 9. Ustalenia ogólne dotyczące terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu
lokalnym:
1) rysunek Planu miejscowego określa „granice terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym”;
2) w terenie tym określa się możliwość lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu sieci uzbrojenia
terenu.
§ 10. Dla obszaru planu miejscowego określa się stawkę procentową na podstawie której ustala się opłatę
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem Planu w wysokości 0,01%.

Rozdział 3
Przepisy ogólne w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej
§ 11. Określa się układ komunikacyjny:
1) układ komunikacyjny obszaru planu miejscowego tworzy droga – teren KDG;
2) przepisy szczegółowe dla terenu KDG – według §23;
3) powiązania komunikacyjne obszaru Planu miejscowego z zewnętrznym układem komunikacyjnym
realizowane będą poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę drogi KDG (część istniejącej drogi
oznaczonej informacyjnie DW 716).
§ 12. 1. Określa się docelowe pełne wyposażenie obszaru Planu miejscowego w publiczne uzbrojenie
techniczne, w szczególności sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, elektryczne, telekomunikacyjne.
2. Powiązania sieci uzbrojenia terenu obszaru Planu miejscowego z układem zewnętrznym realizowane
będą poprzez budowę oraz przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu.
3. Wyposażenie działek budowlanych w indywidualne uzbrojenie techniczne będzie realizowane
odpowiednio dla przeznaczenia oraz zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej.
4. Określa się możliwość lokalizowania sieci uzbrojenia terenu na obszarze Planu miejscowego
- z ograniczeniami przepisów prawa i Planu miejscowego - w szczególności dla publicznego uzbrojenia
technicznego z uwzględnieniem możliwości lokalizacji w „granicach terenu rozmieszczenia inwestycji celu
publicznego o znaczeniu lokalnym” według §9.
§ 13. Ustalenia w zakresie wykorzystywania energii odnawialnej: określa się możliwość stosowania
instalacji wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii z ograniczeniami:
1) dla instalacji wykorzystujących energię wiatru:
a) możliwość lokalizacji instalacji o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji,
b) nakazuje się zachowanie odległości - pomiędzy skrajnym elementem turbiny (krańcami łopat turbiny)
a napowietrzną linią elektroenergetyczną – nie mniejszej niż trzykrotna średnica koła zataczanego przez
łopaty turbiny;
2) dla instalacji wykorzystujących inne źródła energii - ogranicza się moc instalacji do maksimum 100 kW.
§ 14. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) dla publicznego uzbrojenia technicznego:
a) określa się minimalną średnicę sieci wodociągowych DN 80 mm,
b) nakazuje się wyposażenie sieci wodociągowych w hydranty naziemne do celów przeciwpożarowych,
awaryjnych i kryzysowych;
2) dla indywidualnego uzbrojenia technicznego określa się możliwość zaopatrzenia w wodę z sieci
wodociągowej z dopuszczeniem ujęć wody na potrzeby zwykłego korzystania przez właściciela z wody
podziemnej znajdującej się w jego gruncie;
3) dla zrealizowanych nowych ujęć wody obowiązuje zapewnienie ochrony przed zanieczyszczeniem wód
podziemnych.
§ 15. Ustalenia w zakresie gospodarowania ściekami bytowymi, komunalnymi:
1) dla publicznego uzbrojenia technicznego określa się minimalną średnicę sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej DN 160 mm;
2) dla indywidualnego uzbrojenia technicznego:
a) określa się odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej,
b) w przypadku istnienia warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
i wprowadzania ścieków, zakazuje się stosowania bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe,
dopuszczając przydomowe oczyszczalnie ścieków jeżeli działki są wyposażone w takie urządzenia,
c) w przypadku braku warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji, w tym także w przypadku
ścieków nie spełniających parametrów umożliwiających ich wprowadzenie do sieci kanalizacji, określa
się możliwość stosowania bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub przydomowych
oczyszczalni ścieków.
§ 16. Ustalenia w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
1) dla publicznego uzbrojenia technicznego:
a) nakazuje się lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w układzie sieci rozdzielczych,
b) określa się minimalną średnicę sieci kanalizacji deszczowej DN 160 mm;

2) dla indywidualnego uzbrojenia technicznego: nakazuje się maksymalne zagospodarowanie wód
w granicach działki budowlanej poprzez odprowadzenie powierzchniowe do ziemi lub do zbiorników
zbierających te wody;
3) określa się możliwość lokalizacji obiektów budowlanych odwadniających oraz odprowadzania wód
opadowych, roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do wód, do ziemi.
§ 17. W zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów ogrzewczych określa się możliwość korzystania
ze źródeł indywidualnych zgodnych z programami ochrony powietrza, w tym źródeł energii odnawialnej
z ograniczeniami §13.
§ 18. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) dla publicznego uzbrojenia technicznego:
a) w pasie technologicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV określa się możliwość
lokalizacji linii wielotorowej, wielonapięciowej z ograniczeniem do napięcia maksymalnie 15 kV,
b) określa się możliwość lokalizowania stacji transformatorowej w „granicach terenu rozmieszczenia
inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym”;
2) dla indywidualnego uzbrojenia technicznego:
a) określa się możliwość zaopatrzenia z sieci elektroenergetycznej,
b) określa się możliwość korzystania ze źródeł indywidualnych, w tym źródeł energii odnawialnej
z ograniczeniami §13.
§ 19. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej: określa się możliwość lokalizowania infrastruktury
telekomunikacyjnej z ograniczeniem do infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.
Rozdział 4
Przepisy szczegółowe
§ 20. Ustalenia dla terenu MN:
1) określa się przeznaczenie terenu MN – teren zabudowy jednorodzinnej;
2) ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) określa się możliwość lokalizacji obiektów budowlanych niezbędnych dla realizacji przeznaczenia,
w szczególności lokalizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zabudowy pomocniczej
w postaci budynków gospodarczych, garaży i innych łączących różne sposoby użytkowania,
w szczególności budynków gospodarczo – garażowych, z dopuszczeniem mieszkalno – gospodarczych
lub mieszkalno – garażowych,
b) określa się ograniczenia:
- zakazuje się lokalizowania garaży o więcej niż dwóch stanowiskach dla samochodów,
- w budynku mieszkalnym jednorodzinnym określa się możliwość wydzielenia lokalu użytkowego
przeznaczonego na usługi lub garaż;
- w budynku mieszkalno – gospodarczym lub mieszkalno – garażowym określa się możliwość
lokalizowania nie więcej jak jednego lokalu mieszkalnego,
- zakazuje się lokalizacji lokali użytkowych (co nie dotyczy garaży) poza budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym,
- zakazuje się lokalizowania usług poza lokalem użytkowym - na terenie działki, w szczególności
lokalizowania składów handlowych,
- zakazuje się lokalizowania usług z zakresu gospodarki odpadami, surowcami wtórnymi oraz
związanych z powstawaniem uciążliwości nienormowanych przepisami prawa, w tym odorów lub
zapylenia,
- zakazuje się lokalizowania stacji tankowania gazem, myjni samochodowych, lakierni, warsztatów
obsługi pojazdów,
c) określa się możliwość lokalizowania sieci uzbrojenia terenu, komunikacji wewnętrznej z dojazdami,
dojściami, miejscami postojowymi – z ograniczeniami pkt. 5;
3) ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
a) pod względem dopuszczalnych poziomów hałasu teren MN klasyfikuje się jak teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) zakazuje się całkowitej wycinki drzewostanu z działki budowlanej;
4) ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) określa się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 8 m od granicy z terenem KDG,
b) określa się możliwość lokalizacji zabudowy w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy sąsiedniej
działki budowlanej,

c) lokalizacja budynków wymaga uwzględnienia odległości od granicy lasu z uwagi na bezpieczeństwo
pożarowe,
d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki – 40%,
e) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu
do powierzchni działki budowlanej: minimalna - 0,05, maksymalna – 1,0,
f) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej – 40%,
g) gabaryty budynków z lokalami mieszkalnymi, w szczególności budynków mieszkalnych
jednorodzinnych:
- maksymalnie dwie kondygnacje,
- maksymalna wysokość zabudowy – 10 m,
h) gabaryty zabudowy pomocniczej:
- maksymalnie dwie kondygnacje,
- maksymalna wysokość zabudowy – 7 m,
i) geometria dachów:
- określa się możliwość stosowania dachów dwuspadowych lub wielospadowych (w tym
kopertowych) o głównych połaciach o jednakowych kątach nachylenia od 15º do 42º,
- dachów płaskich (w tym jednospadowych) o nachyleniu od 2° do 15°;
5) ustalenia dotyczące zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, w tym komunikacji:
a) określa się obsługę komunikacyjną z drogi KDG,
b) określa się „granice terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym”,
c) w zakresie miejsc do parkowania nakazuje się zlokalizowanie minimum:
- 1 miejsca do parkowania na 1 mieszkanie,
- 1 miejsca do parkowania na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego
(nie dotyczy garażu);
d) w przypadku wyznaczenia strefy ruchu lub strefy zamieszkania, nakazuje się zlokalizowanie minimum:
- 1 miejsca przeznaczonego do parkowania lub na postój pojazdów,
- 1 stanowiska dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową jeżeli liczba stanowisk
przeznaczonych na postój pojazdów wyniesie 6-15, przy czym nie przewiduje się większej liczby
stanowisk niż 15 i nie określa się dla nich ilości stanowisk dla pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową,
e) określa się sposób lokalizacji miejsc do parkowania – na powierzchni terenu lub w garażach,
f) określa się możliwość lokalizowania infrastruktury technicznej w postaci publicznego uzbrojenia
technicznego z ograniczeniem do „granic terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym”, o którym mowa w §9,
g) określa się możliwość lokalizowania indywidualnego uzbrojenia technicznego na całym terenie MN,
z uwzględnieniem przepisów prawa, w szczególności przepisów o drogach publicznych;
6) określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 700 m2, co nie dotyczy:
a) działek wydzielanych na potrzeby infrastruktury technicznej;
b) działek wydzielanych na powiększenie działek sąsiednich, pod warunkiem, że działka budowlana
z której zostanie wydzielona, zachowa powierzchnię minimalną 700 m2;
c) działek wydzielanych po wyznaczonych na rysunku Planu miejscowego liniach rozgraniczających
tereny;
7) określa się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki - 700 m2,
b) minimalna szerokość frontu działki – 16 m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 89°- 91°.
§ 21. Ustalenia dla terenu ZL:
1) określa się przeznaczenie terenu ZL – teren lasu;
2) gospodarowanie zgodnie z przepisami o lasach, z ograniczeniami:
a) zakazuje się lokalizacji zabudowy,
b) nakazuje się uwzględnienie „pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV”.
§ 22. Ustalenia dla terenu Zz:
1) określa się przeznaczenie terenu Zz – teren zalesień;
2) do czasu zalesienia dopuszcza się użytkowanie rolnicze, po zalesieniu - gospodarowanie zgodnie
z przepisami o lasach, z ograniczeniami:
a) zakazuje się lokalizacji zabudowy,
b) nakazuje się uwzględnienie „pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV”.

§ 23. Ustalenia dla terenu KDG:
1) określa się przeznaczenie terenu KDG - teren drogi klasy głównej;
2) określa się parametry drogi:
a) w obszarze Planu miejscowego znajduje się tylko zachodnia linia rozgraniczająca drogę,
b) szerokość terenu drogi w obszarze Planu miejscowego – zmienna od 1,7 m do 1,9 m – zgodnie
z szerokością działek;
3) ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenu:
a) gospodarowanie zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
b) zakazuje się lokalizacji zabudowy i tymczasowych obiektów budowlanych;
4) teren objęty jest „granicami terenu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym”;
5) w przypadku wyznaczenia miejsc przeznaczonych na postój pojazdów na drodze publicznej oraz
w przypadku wyznaczenia strefy ruchu lub strefy zamieszkania nakazuje się zlokalizowanie minimum:
a) 1 miejsca przeznaczonego do parkowania lub na postój pojazdów,
b) 1 stanowiska dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową jeżeli liczba stanowisk przeznaczonych
na postój pojazdów wyniesie 6-15, przy czym nie przewiduje się większej liczby stanowisk niż 15 i nie
określa się dla nich ilości stanowisk dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
6) określa się sposób lokalizacji miejsc do parkowania - w postaci zatok lub pasów postojowych.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

