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UCHWAIA Nr XXXVł233łŃ9 

RAŚY GMINY W NOWYM vMIGROŚźIś 

z dnia 15 wrze`nia 2009 rŁ 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

”rzestrzennego Miejscowo`ci Ięwyny 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁUŁ  
z 2001 rŁ Nr 142 ”ozŁ 1591 z ”óunie–szymi zmianami) 
oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁUŁ Nr 80 ”ozŁ 717 z ”óunie–szymi 
zmianami) Rada Gminy w Nowym vmigrodzie 
uchwala, co nastę”u–e: 

§ 1Ł 1Ł Stwierdza–ąc zgodno`ć ze Studium 
Uwarun—owaL i Kierun—ów źagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Nowy vmigród, uchwalonym 
UchwaJą Nr XXXIł264ł01 Rady Gminy w Nowym 
vmigrodzie z dnia 30 ”audzierni—a 2001 rŁ wraz  
z ”óunie–szymi zmianami, uchwala się zmianę 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Mie–scowo`ci Ięwyny uchwalonego UchwaJą  
Nr XXXVIIł263ł06 Rady Gminy w Nowym vmigrodzie  
z dnia 28 lutego 2006 rŁ, o”ubli—owaną w Śzienni—u 
Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 31 ”ozŁ 
565 z dnia 6 kwietnia 2006 r. 

§ 2Ł 1Ł źmiana Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego mie–scowo`ci 
Ięwyny ”olega na czę`ciowe– zmianie terenów 
rolniczych na tereny przeznaczone pod lokalizacje 

elektrowni wiatrowych, oznaczone symbolami: PW1-

PW7, a ta—we wydzielenie terenów ”od drogi 
wewnętrzne oznaczone symbolami: KDW1-KDW9  

i węzJy —omuni—acy–ne oznaczone symbolami: KW1-

KW3..  

2Ł źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 

1) zaJączni— nr 1 ｦ stanowiący integralną czę`ć 
zmiany planu ｦ rysunek planu w skali 1:2000; 

2) zaJączni— nr 2 - stanowiący integralną czę`ć 
zmiany planu - rysunek planu w skali 1:5000 

o—re`la–ący granice obszaru ob–ętego zmianą 
planu; 

3) zaJączni— nr 3 - stanowiący integralną czę`ć 
zmiany planu - rysunek planu w skali 1:2000 

o—re`la–ący ustalenia zmiany ”lanuŁ 

§ 3Ł 1Ł Śo za”isów uchwaJy Nr XXXVII/263/06 

w”rowadza się nastę”u–ące zmiany: 

1) w § 2 ustŁ 1 ”—t 13 ”o symbolu ｭZIｬ 
w”rowadza się symbol ｭi ZI1ｬ; 

2) w § 2 ustŁ 1 ”—t 14 ”o symbolu ｭZLｬ 
w”rowadza się symbole ｭZL1, ZL2, ZL3, ZL4, 

ZL5, ZL6, ZL7 i ZL8ｬ; 

3) w § 2 ustŁ 1 ”—t 15 ”o symbolu ｭZLDｬ 
w”rowadza się symbole ｭZLD1, ZLD2, ZLD3  

i ZLD4ｬ; 

4) w § 2 ustŁ 1 ”—t 16 ”o symbolu ｭRIｬ 
w”rowadza się symbole ｭRI1, RI2ｬ i ”o 
symbolu ｭRｬ w”rowadza się symbole ｭR1, R2, 

R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 i R10ｬ; 

5) w § 2 ustŁ 1 ”—t 17 ”o symbolu ｭWSｬ 
w”rowadza się symbol ｭi WS1ｬ; 

6) § 2 ustŁ 1 ”—t 18 otrzymuje brzmienie: ｭTereny 

komunikacji (oznaczone na rysunku planu 

symbolami: KDG, KDZ, KDD, KDW, KDW1, 

KDW2, KDW3, KDW4, KDW5, KDW6, KDW7, 

KDW8, KDW9, KP, KPR, KW1, KW2 i KW3);ｬ 

7) w § 2 ustŁ 1 - ”o ”—t 19 w”rowadza się ”—t 20 
w nastę”u–ącym brzmieniu: ｭTereny zabudowy 

techniczno-produkcyjnej - lokalizacji elektrowni 

wiatrowych (oznaczone na rysunku planu 

symbolami: PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6 

i PW7)Łｬ 

8) w § 11 ustŁ 1 ”—t 2 ”o symbolu ｭPUｬ 
w”rowadza się symbole ｭPW1, PW2, PW3, 
PW4, PW5, PW6 i PW7ｬ; 

9) ”o § 21 w”rowadza się § 21A w nastę”u–ącym 
brzmieniu: 

ｭ1Ł Wyznacza się tereny zabudowy techniczno-

produkcyjnej oznaczone na rysunku planu symbolami: 

PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6 i PW7  

z przeznaczeniem pod lokalizacje elektrowni 

wiatrowych. 

2Ł Ustala się nastę”u–ące warunki 

zagos”odarowania i obsJugi —omuni—acy–ne– terenów: 

1) ObsJuga —omuni—acy–na terenów z istnie–ących 
dróg ”ublicznych ”o”rzez drogi wewnętrzne 
(KDW1-KDW9). 

2) Śo”uszcza się lo—alizac–e sieci i urządzeL 
infrastru—tury dla obsJugi turbin wiatrowychŁ 

3) Zakazuje się lo—alizac–i budyn—ówŁ 

4) Ma—symalna wyso—o`ć s—ra–nego ”un—tu Jo”aty 
wirnika w pozycji pionowej do 145,0 m. 

5) śle—trownie wiatrowe będą stanowiJy 
”rzesz—ody lotnicze i z tego względu ”owinny 
być wy”osawone w zna—i ”rzesz—odowe, 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi w tym 

zakresie. 

6) Śo”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów 
tymczasowych, sJuwących budowie, montawowi 
i konserwacji turbin wiatrowych. 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 86  - 8632 -  Poz. 1950 

7) Na—azu–e się ”ozostawienie minimum 80% 
powierzchni terenu w postaci biologicznie 

czynnej. 

8) Poszczególne tereny PW1-PW7 wydzielone 

liniami rozgranicza–ącymi nalewy 
zagos”odarować —awdy –a—o –edną dziaJ—ę 
budowlanąŁｬ 

10)  ”o § 25 w”rowadza się § 25A w nastę”u–ącym 
brzmieniu: 

ｭ1Ł Wyznacza się tereny komunikacji: dróg 
wewnętrznych oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami: KDW1, KDW2, KDW3, KDW4, KDW5, 

KDW6, KDW7, KDW8 i KDW9o parametrach: 

szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących - 10,0 m, 

szero—o`ć –ezdni - minimum 4,5 m.  

2Ł W liniach rozgranicza–ących włw dróg:  

1)  do”uszcza się: 

a) remonty, przebudowy oraz przebieg nowej sieci 

infrastruktury technicznej podziemnej poza 

”asem –ezdni, bez naruszania elementów 
technicznych dróg i bez zmnie–szania warto`ci 
uwyteczne– drogi, ”rzy zachowaniu 
bez”ieczeLstwa ruchu i obowiązu–ących w tym 
za—resie ”rze”isów odrębnych; 

b) realizac–ę z–azdów indywidualnych do terenów 
zainwestowania na warun—ach o—re`lonych  
w ”rze”isach odrębnych; 

c) nie wydzielanie jezdni i chodnika,  

z zastosowaniem jednolitej nawierzchni dla 

dróg wewnętrznych i ciągów ”ieszo-jezdnych; 

d) wytyczanie `ciewe— rowerowych w ”rzy”ad—u, 
gdy parametry drogi na to ”ozwala–ą i nie 
koliduje to z innymi ustaleniami planu; 

2)  za—azu–e się:  

a) lo—alizowania obie—tów budowlanych i urządzeL 
niezwiązanych z ”otrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

b) od”rowadzania wód o”adowych z ”owierzchni 
utwardzonych narawonych na zanieczyszczenie 
do kanalizacji deszczowej lub odbiornika 

niezgodnie z zasadami wyni—a–ącymi  
z ”rze”isów odrębnychŁ 

3)  w”rowadza się obowiąze— u–mowania wód 
o”adowych z ”owierzchni terenów —omuni—ac–i, 
z —tórych s”Jyw stanowić mowe zagrowenie dla 
`rodowis—a ”rzyrodniczego, w lo—alne systemy 
kanalizacji deszczowej i ich podczyszczanie 

”rzed w”rowadzeniem do odbiorni—aŁｬ 

11)  ”o § 27 w”rowadza się § 27A w nastę”u–ącym 
brzmieniu: 

ｭ1Ł Wyznacza się tereny komunikacji: węzJów 
komunikacyjnych oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: KW1, KW2 i KW3. 

2Ł W liniach rozgranicza–ących włw węzJów 
komunikacyjnych:  

1)  do”uszcza się: 

a) remonty, przebudowy oraz przebieg nowej sieci 

infrastruktury technicznej podziemnej poza 

pasem jezdni, bez naruszania elementów 
technicznych dróg i bez zmnie–szania warto`ci 
uwyteczne– drogi, ”rzy zachowaniu 
bez”ieczeLstwa ruchu i obowiązu–ących w tym 
za—resie ”rze”isów odrębnych; 

b) wytyczanie `ciewe— rowerowych w ”rzy”ad—u, 
gdy ”arametry drogi na to ”ozwala–ą i nie 
koliduje to z innymi ustaleniami planu; 

2)  za—azu–e się:  

a) lo—alizowania obie—tów budowlanych i urządzeL 
niezwiązanych z ”otrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

od”rowadzania wód o”adowych z ”owierzchni 
utwardzonych narawonych na zanieczyszczenie 

do kanalizacji deszczowej lub odbiornika 

niezgodnie z zasadami wyni—a–ącymi  
z ”rze”isów odrębnychŁ 

3)  w”rowadza się obowiąze— u–mowania wód 
o”adowych z ”owierzchni terenów —omuni—ac–i, 
z —tórych s”Jyw stanowić mowe zagrowenie dla 
`rodowis—a ”rzyrodniczego, w lokalne systemy 

kanalizacji deszczowej i ich podczyszczanie 

”rzed w”rowadzeniem do odbiorni—aŁｬ 

12) w § 28 ustŁ 1 ”o symbolu ｭZIｬ w”rowadza się 
symbol ｭi ZI1ｬ; 

13) w § 29 ustŁ 1 ”o symbolu ｭZLｬ w”rowadza się 
symbole ｭZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6, ZL7  

i ZL8ｬ; 

14) w § 30 ustŁ 1 ”o symbolu ｭZLDｬ w”rowadza 
się symbole ｭZLD1, ZLD2, ZLD3 i ZLD4ｬ; 

15) w § 34 ustŁ 1 ”o symbolu ｭRIｬ w”rowadza się 
symbole ｭRI1 i RI2ｬ; 

16) w § 35 ustŁ 1 ”o symbolu ｭRｬ w”rowadza się 
symbole ｭR1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9  

i R10ｬ; 

17) w § 36 ustŁ 1 ”o symbolu ｭWSｬ w”rowadza 
się symbol ｭi WS1'' 

18) § 39 otrzymu–e brzmienie: 

ｭ1Ł Ustala się –ednorazową o”Jatę od wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w wyso—o`ci 0%. 

2. Ustala się –ednorazową o”Jatę od wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci dla terenów: PW1-PW7, 

KDW1-KDW9, KW1-KW3, ZI1, ZL1-ZL8, ZLD1-ZLD4, 

RI1-RI2, R1-R10 I WS1 ｦ w wyso—o`ci 30%Łｬ 

§ 4Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Wó–towi 
Gminy Nowy vmigródŁ 

§ 5Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienni—u 
Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego i wchodzi 
w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia –e– ogJoszeniaŁ 

 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

źenon Ksiąwkiewicz 
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