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UCHWAIA Nr XXXIVł243łŃ9 

RADY GMINY TARNOWIEC 

z dnia 28 wrze`nia 2009 rŁ 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭFarma Wiatrowaｬ w gminie Tarnowiec w miejscowo`ciach: Iajsce, Iubienko, 
Iubno Szlacheckie, Iubno O”ace i Nowy Glinik 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym  
(ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óunŁ zm.) oraz 

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

UŁ z 2003 rŁ Nr 80 ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) Rada Gminy 
w Tarnowcu uchwala, co nastę”u–e: 

RozdziaJ I 

Ustalenia ogólne 

§ 1.  1Ł Po stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium 

Uwarun—owaL i Kierun—ów źagos”odarowania 
Przestrzennego Gminy Tarnowiec uchwalonym 

uchwaJą Nr XIIł126ł99 Rady Gminy w Tarnowcu  
z dnia 13 grudnia 1999 rŁ uchwala się mie–scowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭFarma Wiatrowaｬ 
w gminie Tarnowiec, w mie–scowo`ciach: Ia–sce, 
Iubien—o, Iubno Szlachec—ie, Iubno O”ace i Nowy 
Glinik, zwany dalej planem. 

2Ł Przedmiotem ”lanu –est obszar ”oJowony  
w ”oJudniowe– czę`ci gminy Tarnowiec  
w mie–scowo`ciach: Ia–sce, Iubien—o, Iubno 
Szlachec—ie, Iubno O”ace i Nowy Glinik poza 

terenami zainwestowania. 

3Ł źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 

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

2) zaJączni— nr 2 - stanowiący integralną czę`ć 
planu - rysunek planu w skali 1:2000; 

3) zaJącznik nr 3 - stanowiący integralną czę`ć 
planu - rysunek planu w skali 1:2000; 

4Ł Tereny o równym ”rzeznaczeniu oznaczone są 
na rysunku planu symbolami literowymi 

od”owiada–ącymi ich fun—c–i ustanowione– ”rze”isami 
uchwaJyŁ 

5. Oznaczenia graficzne na rysunku planu  

w ”ostaci granicy obszaru ob–ętego ”lanem, linii 
rozgranicza–ących tereny o równym ”rzeznaczeniu, 
terenów ochrony —onserwators—ie– oraz symboli 
literowych i cyfrowych są obowiązu–ącymi ustaleniami 
planu. 

6Ł Przedmiotem ustaleL ”lanu są nastę”u–ące 

”rzeznaczenia terenów: 

1) tereny zabudowy techniczno- produkcyjnej - 

lokalizacji elektrowni wiatrowych - oznaczone 

na rysunku planu symbolami: PW1, PW2, PW3, 

PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10, 

PW11 i PW12; 

2) tereny komunikacji - oznaczone na rysunku 

planu symbolami: KD-Z1, KD-Z2, KD-Z3, KD-

Z4, KD-Z5, KD-Z6, KDW1, KDW2, KDW3, 

KDW4, KDW5, KDW6, KDW7, KDW8, KDW9, 

KDW10, KDW11, KDW12, KDW13, KDW14, 

KW1 i KW2; 

3) tereny rolnicze - oznaczone na rysunku planu 

symbolami: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, 

R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17  

i R18; 

4) tereny zalesieL - oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZLD1; 

5) tereny lasów - oznaczone na rysunku planu 

symbolami: ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6, ZL7, 

ZL8, ZL9, ZL10 i ZL11; 

6) tereny zieleni korytarzy ekologicznych wzdJuw 
cie—ów wodnych - oznaczone na rysunku planu 

symbolami: ZI1, ZI2, ZI3, ZI4, ZI5, ZI6, ZI7, 

ZI8, ZI9, ZI10, ZI11, ZI12, ZI13 i ZI14; 

7) tereny wód ”owierzchniowych `ródlądowych - 

oznaczone na rysunku planu symbolami: WS1, 

WS2, WS3 i WS4. 

RozdziaJ II 

Ustalenia obowiązujące na caJym  
obszarze objętym ”lanem 

§ 2.  1. Przy realizacji inwestycji na obszarze 

”lanu uwzględniać: 

1) wyni—i badaL geotechnicznych w za—resie 
no`no`ci gruntu i ”oziomu wód gruntowych; 

2) warun—i wyni—a–ące z ”rzebiegu ciągów sieci 
infrastruktury techniczne– między innymi  
z ”rzebiegu linii `rednich na”ięćŁ 

2Ł GJówne ciągi sieci i urządzenia infrastru—tury 
techniczne–, niezbędne do obsJugi ”ro–e—towanych 
terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej 

”rowadzić w liniach rozgranicza–ących dróg,  
w przypadku bra—u mowliwo`ci ta—ie– realizac–i 
inwestyc–i, do”uszcza się ”rzebieg sieci i lo—alizac–ę 
urządzeL w terenach wyznaczonych w ”lanie ”od inne 
zainwestowanie. 

3Ł Lo—alne sieci i urządzenia infrastru—tury 
techniczne– do”uszcza się na obszarze ”lanu  
w przypad—ach nie —olidu–ących z ustaleniami ”lanuŁ 
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§ 3. źasady zagos”odarowania wyni—a–ące  
z ”otrzeby ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i —ra–obrazu 
—ulturowego, dziedzictwa —ulturowego, zabyt—ów  
i dóbr —ultury ws”óJczesne–: 1Ł Śla cie—ów (”oto—ów  
i rowów melioracy–nych) w”rowadza się za—az 
zabudowy ”o obydwu stronach cie—u w odlegJo`ci 
minimum 15,0m. 

2Ł Ustala się ochronę —onserwators—ą terenów 
o udo—umentowanych warto`ciach —ulturowych  
t–Ł istnie–ących stanowis— archeologicznychŁ 

RozdziaJ III 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania 

”oszczególnych terenów ”lanu 

§ 4.  1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 

techniczno - produkcyjnej oznaczone na rysunku planu 

symbolami: PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, 

PW8, PW9, PW10, PW11 i PW12 z przeznaczeniem 

pod lokalizacje elektrowni wiatrowych. 

2Ł Ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagos”odarowania i obsJugi —omuni—acy–ne– terenów: 

1) obsJuga —omuni—acy–na terenów z istnie–ących 
dróg ”ublicznych (od KŚ-Z1 do KD-Z6) poprzez 

drogi wewnętrzne i węzJy —omuni—acy–ne 
(KDW1, KDW2, KDW3, KDW4, KDW5, KDW6, 

KDW7, KDW8, KDW9, KDW10, KDW11, 

KDW12, KDW13, KDW14, KW1 i KW2)  

z projektowanymi wjazdami; 

2) do”uszcza się lo—alizac–e sieci i urządzeL 
infrastru—tury dla obsJugi turbin wiatrowych; 

3) za—azu–e się lo—alizac–i budyn—ów; 

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

5) ele—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) wzdJuw dróg ”owiatowych wszel—ie obie—ty  

i urządzenia nadziemne nalewy lo—alizować ”oza 
”asem drogowym w odlegJo`ci nie mnie–sze– 
niw: 8,0 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni  
w terenie zabudowanym i 20,0 m od 

zewnętrzne– —rawędzi –ezdni ”oza terenem 
zabudowy; 

7) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów 
tymczasowych, sJuwących budowie, montawowi 
i konserwacji turbin wiatrowych; 

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

czynnej; 

9) ”oszczególne tereny: PW1, PW2, PW3, PW4, 
PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10, PW11  

i PW12 nalewy zagos”odarować —awdy –a—o 
–edną dziaJ—ę budowlanąŁ 

10) OddziaJywanie zabudowy techniczno - 

produkcyjnej na terenach oznaczonych 

symbolami od PW1 do PW12 nie mowe 
wy—raczać ”oza granice terenów wyJączonych  
z zabudowy, w obowiązu–ących ”lanach 
miejscowych. 

3. Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi terenu w 
zakresie infrastruktury technicznej: 

1) zao”atrzenie w energię ele—tryczną odbywać 
się będzie w o”arciu o: istnie–ącą sieć 
ele—troenergetyczną - linie `rednich (15—V)  
i nis—ich na”ięć oraz rozbudowaną  
i modernizowaną istnie–ącą sieć wraz  
z urządzeniami ele—troenergetycznymiŁ 

§ 5. 1Ł Wyznacza się tereny komunikacji  

z ”rzeznaczeniem dla istnie–ących i 
”ro–e—towanych drógŁ 

1) ustala się ich nastę”u–ące ”arametry techniczne 
i uwyt—owe: 

a) KD-Z1, KD-Z2, KD-Z3, KD-Z4, KD-Z5 i KD-Z6 - 

tereny istnie–ących dróg ”ublicznych zbiorczych 
i fragmentów ”asów drogowych tych dróg,  
o szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących - 

20,0m, szero—o`ci –ezdni minimum 6,0m; 

b) KDW1, KDW2, KDW3, KDW4, KDW5, KDW6, 

KDW7, KDW8, KDW9, KDW10, KDW11, 

KDW12, KDW13 i KDW14 - tereny istnie–ących 
i ”ro–e—towanych dróg wewnętrznych, 
utwardzonych o szero—o`ci w liniach 
rozgranicza–ących - 10,0 m, szero—o`ci –ezdni 
minimum 4,5 m; 

2Ł W liniach rozgranicza–ących włw dróg do”uszcza 
się: 

1) remonty, przebudowy oraz przebieg nowej sieci 

infrastruktury technicznej podziemnej poza 

pasem jezdni; 

2) realizac–ę z–azdów indywidualnych do terenów 
zainwestowania; 

3) nie wydzielanie jezdni i chodnika,  

z zastosowaniem jednolitej nawierzchni dla 

dróg wewnętrznych i ciągów ”ieszo - jezdnych; 

4) wytyczanie `ciewe— rowerowychŁ 

3Ł W liniach rozgranicza–ących włw dróg za—azu–e się 
lo—alizowania obie—tów budowlanych  
i urządzeL nie związanych z ”otrzebami 
zarządzania drogami lub ”otrzebami ruchu 
drogowego. 

4Ł Wyznacza się tereny komunikacji: węzJów 
komunikacyjnych oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: KW1 i KW2. 

5Ł W liniach rozgranicza–ących włw węzJów 
—omuni—acy–nych do”uszcza się: 

1) remonty, przebudowy oraz przebieg nowej sieci 

infrastruktury technicznej podziemnej poza 

pasem jezdni; 

2) wytyczanie `ciewe— rowerowychŁ 
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6Ł W liniach rozgranicza–ących włw węzJów 
—omuni—acy–nych za—azu–e się lo—alizowania obie—tów 
budowlanych i urządzeL niezwiązanych z ”otrzebami 
zarządzania drogami lub ”otrzebami ruchu drogowegoŁ 

7Ł W”rowadza się obowiąze— u–mowania wód 
o”adowych z ”owierzchni terenów —omuni—ac–i,  
o —tórych mowa w ustŁ 1 i ustŁ 4, z —tórych s”Jyw 
stanowić mowe zagrowenie dla `rodowis—a 
przyrodniczego, w lokalne systemy kanalizacji 

deszczowej i ich podczyszczanie przed 

wprowadzeniem do odbiornika. 

§ 6. 1Ł Wyznacza się tereny rolnicze oznaczone 

na rysunku planu symbolami: R1, R2, R3, R4, R5, R6, 

R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, 

R17 i R18 - bez prawa zabudowy. 

2Ł Na terenie, o —tórym mowa w ustŁ 1 
do”uszcza się: 

1) lokalizac–ę sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej; 

2) budowę —Jade— ”ieszych lub mostów; 

3) lo—alizac–ę dróg i do–azdów nieutwardzonych do 
”ól i lasów oraz do urządzeL infrastru—tury 
technicznej; 

4) lo—alizac–ę urządzeL infrastru—tury turystyczne– 
w ”ostaci: `ciewe— i szla—ów ”ieszych, 
rowerowych, —onnych, deszczochronów, 
ambon widokowych, tras narciarstwa 

biegowego oraz innych sJuwących te– fun—c–i; 

5) lo—alizowanie stawów rybnych do hodowli ryb 
karpiowatych o produkcji do 4t/ha powierzchni 

uwyt—owe– stawu i Jososiowatych o produkcji do 

1t/ha i poborze wody do 1l/s. 

3Ł Na terenie o—re`lonym w ustŁ 1 za—azu–e się: 

1) zalesiania uwyt—ów rolnych; 

2) li—widowania zadrzewieL `ród”olnych, 
”rzydrownych i nadwodnych, –eweli nie wyni—a–ą 
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub 

zapewnienia bez”ieczeLstwa ruchu drogowego 
lub wodnego lub budowy, odbudowy, 

utrzymania, remontów lub na”rawy urządzeL 
wodnych; 

3) li—widowania naturalnych, maJych zbiorni—ów 
wodnych, ciągów drenawowych oraz obszarów 
wodno - bJotnychŁ 

§ 7. 1Ł Wyznacza się tereny zalesieL oznaczone 

na rysunku planu symbolem ZLD1 prowadzone 

zgodnie z ”rze”isami szczególnymiŁ 

2Ł źa—azu–e się lo—alizowania na terenie zlesieL 
budyn—ówŁ 

3Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL 
infrastru—tury turystyczne– w ”ostaci: `ciewe—  
i szla—ów ”ieszych, rowerowych, deszczochronów, 
ambon wido—owych oraz innych sJuwących te– fun—c–iŁ 

§ 8. 1Ł Wyznacza się tereny lasów oznaczone 

na rysunku planu symbolami: ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, 

ZL5, ZL6, ZL7, ZL8, ZL9, ZL10 i ZL11. 

2Ł źa—azu–e się lo—alizowania na terenie le`nym 
budyn—ówŁ 

3Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL 
infrastru—tury turystyczne– w ”ostaci: `ciewe—  
i szla—ów ”ieszych, rowerowych, deszczochronów, 
ambon wido—owych oraz innych sJuwących te– fun—c–iŁ 

§ 9. 1Ł Wyznacza się tereny zieleni korytarzy 

ekologicznych wzdJuw cieków wodnych oznaczone na 

rysunku planu symbolami: ZI1, ZI2, ZI3, ZI4, ZI5, ZI6, 

ZI7, ZI8, ZI9, ZI10, ZI11, ZI12, ZI13 i ZI14  

z ”rzeznaczeniem ”od zieleL izolacy–ną istnie–ących 
”oto—ówŁ 

2Ł źa—azu–e się lo—alizowania na terenie zieleni 
budyn—ówŁ 

3Ł Śo”uszcza się ”rowadzenie `ciewe— ”ieszych, 
rowerowych, remonty i ”rzebudowy istnie–ących dróg 
nieutwardzonych a ta—we lo—alizac–ę urządzeL 
związanych z gos”odar—ą wodną i zabez”ieczeniem 
przeciwpowodziowym. 

4Ł Śo”uszcza się budowę —Jade— ”ieszych lub 

mostów, s”eJnia–ących wymogi ”rze”isów 
szczególnychŁ 

5Ł W obszarach zagrowonych zalaniem nalewy 
utrzymywać teren w formie ”orostu Jęgowego lub Ją—  
i pastwisk. 

6Ł źa—azu–e się li—widac–i za—rzaczeL  
i zadrzewieL oraz ro`linno`ci zbiorowis— Jęgowych, 
jeweli nie wyni—a to z ”otrzeby ochrony 
”rzeciw”owodziowe– lub za”ewnienia bez”ieczeLstwa 
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, 

odbudowy, utrzymania, remontów lub na”rawy 
urządzeL wodnychŁ 

§ 10. 1Ł Wyznacza się tereny wód 
”owierzchniowych `ródlądowych - istnie–ących cie—ów 
wodnych i rowów melioracy–nych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: WS1, WS2, WS3 i WS4. 

2Ł Śo”uszcza się lo—alizowanie —Jade—  
i most—ówŁ 

RozdziaJ VI 

Ustalenia koLcowe 

§ 11. Śo czasu ”od–ęcia inwestyc–i 
projektowanych planem, tereny poszczególne 
”ozosta–ą w dotychczasowym uwyt—owaniuŁ 

§ 12. Ustala się –ednorazową o”Jatę od wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci dla terenów oznaczonych 
symbolami od PW1 - PW12 w wyso—o`ci 25%Ł 

§ 13. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Wó–towi Gminy TarnowiecŁ 

§ 14. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 

 

PRźśWOŚNICźĄCY 

Rady Gminy 

 

Tadeusz _mietana 
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