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UCHWAŁA NR XXXI/276/10 

 RADY GMINY ŻARY 

 

 z dnia 30 września 2010r. 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 
w obrębie wsi Lubanice, Drożków, Grabik i Surowa w Gminie Żary. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1  
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
tekst jednolity ze zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze 
zm.2), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Żary uchwalonym uchwałą 
Nr XV/147/08 Rady Gminy Żary z dnia 25 wrzenia 
2008r. uchwala sić, co nastćpuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w obrćbie wsi Lubanice, Drożków, Gra-
bik i Surowa w Gminie Żary. 

2. Granice obszarów objćtych zmianą planu wy-
nikają z uchwały Nr VI/44/07 Rady Gminy Żary z dnia 
26 kwietnia 2007r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w obrćbie 
wsi: Lubanice, Drożków, Grabik i Surowa w Gminie 
Żary. 

3. Integralnymi czćściami niniejszej uchwały są: 

1) załącznik graficzny Nr 1 – rysunek planu w skali 
1: 5 000 wraz z wyrysem ze studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Żary; 

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnićcie Rady Gminy 
Żary dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu w trakcie wyło-
żenia do publicznego wglądu wraz z listą nie-
uwzglćdnionych uwag; 

3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnićcie Rady Gminy 
Żary o sposobie realizacji zapisanych w zmianie 
planu, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych. 

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest ustalenie 
zasad zagospodarowania terenów i przeznaczenie 
go pod lokalizacjć elektrowni wiatrowych (farmy 
wiatrowe) wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 

2. Na obszarze objćtym niniejszą uchwałą plan 
wyodrćbnia tereny, bćdące przedmiotem ustaleń, 
wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczone symbolami literowymi, w ramach 
których ustala sić nastćpujące podstawowe prze-
znaczenie terenu: 

1) pod tereny użytkowane rolniczo oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 

a) R – tereny rolnicze; 

b) EWR - tereny rolnicze z dopuszczeniem loka-
lizacji elektrowni wiatrowych;  

2) pod tereny zieleni i wód oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 

a) ZL – lasy; 

b) WS - tereny wód powierzchniowych śródlą-
dowych; 

3) pod tereny komunikacji oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 

a) KDZ – droga publiczna klasy zbiorczej (droga 
powiatowa); 

b) KDL – droga publiczna klasy lokalnej (droga 
gminna); 

c) KDDp – drogi gminne dojazdowe do pól; 

d) KDW – drogi wewnćtrzne; 

4) pod tereny infrastruktury technicznej oznaczo-
ne w planie symbolem E – teren urządzeń elek-
troenergetycznych ( GPZ). 

§ 3. 1. Ustalenia planu w obszarze, o którym 
mowa w § 1 ust. 2 zawarte są w treści niniejszej 
uchwały, obejmującej: 

1) rozdział 1, zawierający przepisy ogólne; 

2) rozdział 2, zawierający przepisy obowiązujące 
w całym obszarze objćtym planem, określające: 

a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jące tereny o różnym przeznaczenia lub róż-
nych zasadach zagospodarowania; 

b) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

c) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

f) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów w tym terenów górniczych a także nara-
żonych na niebezpieczeństwo powodzi, oraz 
zagrożonych osuwaniem sić mas ziemnych; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Lubuskiego Nr 118 – 9244 –                                                Poz. 1894 
 

g) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości; 

h) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji; 

i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej; 

j) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów; 

k) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym; 

3) rozdział 3 przepisy dotyczące wydzielonych 
stref określające szczególne warunki zagospo-
darowania terenu oraz ograniczenia w ich użyt-
kowaniu, w tym zakaz zabudowy  

4) rozdział 4, zawierający warunki zagospodaro-
wania dla poszczególnych terenów określające: 

a) przeznaczenie terenów; 

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu; 

5) rozdział 5, zawierający przepisy przejściowe 
i końcowe. 

2. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica opracowania; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, tj. linie ogra-
niczające obszar, na którym dopuszcza sić re-
alizacjć obiektów kubaturowych (elektrowni 
wiatrowych); 

4) symbole określające przeznaczenie terenów. 

3. Pozostałe, niewymienione w ust. 2 elementy 
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego, 
orientacyjne linie podziałów wewnćtrznych, mają 
charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu. 

§ 4. Ilekroć jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
Uchwałć Rady Gminy Żary, o ile z treści zapisu 
nie wynika inaczej; 

2) planie – należy przez to rozumieć wszystkie 
ustalenia dotyczące obszaru objćtego niniejszą 
uchwałą; 

3) przepisach odrćbnych – należy przez to rozu-
mieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi; 

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysu-
nek wymieniony w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej 
uchwały; 

5) terenie – należy przez to rozumieć obszar o toż-
samym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na 

rysunku planu liniami rozgraniczającymi  
i oznaczony symbolem literowym i liczbowym; 

6) obowiązujących liniach rozgraniczenia – należy 
przez to rozumieć linie oddzielające tereny 
o różnym przeznaczeniu bądź o różnym sposo-
bie zagospodarowania; 

7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć główną (najważniejszą) funkcjć tere-
nu, określoną w planie w ustaleniach ogólnych 
i szczegółowych i wyznaczonych liniami roz-
graniczającymi.  

8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumieć wskazaną bezpośrednio w ustale-
niach planu funkcjć, która obok podstawowego 
przeznaczenia terenu może być lokalizowana na 
danym terenie elementarnym lub jego czćści 
oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie 
wewnćtrzne lub wydzielenie orientacyjne. 
Przebieg granic terenów wydzieleń orientacyj-
nych nie jest ścisły i może ulegać zmianie 
zgodnie z warunkami wskazanymi w ustale-
niach planu; 

9) farmie wiatrowej – należy przez to rozumieć po-
łączone i współpracujące ze sobą elektrownie 
wiatrowe, stanowiące wraz z niezbćdnymi 
urządzeniami technicznymi, drogami i dojaz-
dami, całość techniczno – użytkową służącą 
produkcji energii elektrycznej; 

10) elektrowni wiatrowej – należy przez to rozu-
mieć budowlć stanowiącą całość techniczno – 
użytkową wraz z niezbćdnymi instalacjami 
i urządzeniami oraz towarzyszącą im infrastruk-
turć techniczną; 

11) dostćpie do drogi publicznej – należy przez to 
rozumieć dostćpność, zgodnie z ustawą z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 tekst 
jednolity z późn. zm.); 

12) drogach wewnćtrznych – należy przez to rozu-
mieć drogi nie zaliczone do żadnej kategorii 
dróg publicznych, mićdzy innymi stanowiące 
drogi do obiektów użytkowanych przez pod-
mioty prowadzące działalność gospodarczą; 

13) zabudowie – należy przez to rozumieć budynki 
lub zespoły budynków wraz z dojazdami, par-
kingami i innymi urządzeniami związanymi  
z ich obsługą; 

14) uciążliwości – należy przez to rozumieć uciążli-
wość powodowaną przez przedsićwzićcia mo-
gące znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostćpnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, 
poz. 1227 ); 

15) zagospodarowaniu tymczasowym – należy 
przez to rozumieć dotychczasowy sposób ko-
rzystania z terenu, do momentu wprowadzenia 
zainwestowania, zgodnego z ustaleniami planu; 
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16) stawce procentowej – należy przez to rozumieć 
wzrost wartości nieruchomości spowodowany 
ustaleniami planu, upoważniający do pobrania 
od właściciela jednorazowej opłaty w przypad-
ku jej zbycia, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym; 

17) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć granicć, poza którą nie może być 
wysunićte lico obiektu; 

18) reklama wielkogabarytowej – należy przez to 
rozumieć wolnostojące, trwale związane z grun-
tem urządzenie reklamowe, w tym umieszczane 
na elementach konstrukcyjnych, obiekcie bu-
dowlanym lub ogrodzeniu, który jeden z wy-
miarów przekracza 4.0m.; 

19) strefie technicznej, w tym strefie uciążliwości, 
strefie ochronnej i strefie kontrolowanej – nale-
ży przez to rozumieć strefy od sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej obejmujące: pas te-
renu wzdłuż sieci po jej stronach, pozwalający 
na stały lub okresowy dostćp operatora kontro-
lującego stan sieci, a w przypadku awarii – na 
jej usunićcie; szerokość tej strefy ustala sić na 
podstawie rodzaju sieci, średnicy i głćbokości 
posadowienia. 

Rozdział 2 

Przepisy obowiązujące w całym obszarze, objętym 
planem. 

§ 5. 1. Ustala sić zasady przeznaczenia terenów. 

2. Ustala sić na terenach oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem EWR, poza terenami niezbćd-
nymi pod lokalizacjć elektrowni wiatrowych wraz 
z dojazdami, placami manewrowymi i innymi urzą-
dzeniami związanymi z funkcjonowaniem farmy 
wiatrowej, pozostawienie ich w użytkowaniu rolni-
czym. 

3. Nakazuje sić aby lokalizacja elektrowni wia-
trowych oraz związanych z ich funkcjonowaniem 
dróg, dojazdów, placów manewrowych oraz urzą-
dzeń i obiektów infrastruktury technicznej nie koli-
dowała z przebiegającymi przez teren innymi sie-
ciami infrastruktury technicznej. Dopuszcza sić 
w sposób uzgodniony z ich gestorem, skablowanie 
napowietrznych sieci infrastruktury technicznej. 

4. Wyklucza sić na terenach przeznaczonych pod 
zabudowć elektrowni: 

a) zalesienia, zadrzewienia i zakrzaczenia; 

b) strefy ekotonowe od kompleksów leśnych  
w celu zapewnienia pobytu, odpoczynku i że-
rowania awifauny; 

c) korytarze wzdłuż szpalerów drzew. 

5. Zakazuje sić lokalizacji: 

a) funkcji mieszkaniowej w ramach siedlisk rolni-
czych; 

b) kempingów i pól namiotowych; 

c) cmentarzy i grzebowisk; 

d) obsługi komunikacji. 

6. Nakazuje sić konieczność zgłaszania wszelkich 
projektowanych obiektów o wysokości równej  
i wićkszej od 50.0m. npt przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowć, do Szefostwa Służby Ru-
chu Lotniczego Sił Zbrojnych RP Wydział Lotnisko-
wy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie sposobu zgła-
szania i oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. 
z 2003r. Nr 130, poz. 1193 ze zm.) 

§ 6. 1. Ustala sić zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego. 

2. Nakazuje sić utworzenie takiego układu prze-
strzennego elektrowni, który nie powodowałby „ba-
łaganu” przestrzennego i dysharmonii w krajobrazie 
polegającym na: 

a) lokalizowaniu na wydzielonych przestrzennie 
obszarach elektrownie o identycznych wiel-
kościach i kształtach (na terenach Nr 1-3 je-
den typ elektrowni a tylko na terenie  
Nr 4 dopuszcza sić inny typ elektrowni); 

b) stosowaniu w miarć możliwości wirniki trój-
płatowe które są przyjemniejsze w odbiorze 
wizualnym; 

c) malowaniu elektrowni w sposób nie kontra-
stujący z otoczeniem (z uwzglćdnieniem 
uwarunkowań lotniczych), zalecanym kolo-
rem jest biały lub odcienie szarości. Malo-
wanie powinno być matowe. 

§ 7. 1. Ustala sić zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego. 

2. Zakazuje sić lokalizacji przedsićwzićć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
w rozumieniu zapisów ustawy Prawo ochrony śro-
dowiska. 

3. Ustala sić obowiązek spełnienia przy lokaliza-
cji elektrowni, wymogów właściwej lokalizacji inwe-
stycji, uwzglćdniającej warunki ochrony środowiska 
i zdrowia ludzi, polegających na: 

a) zabezpieczeniu środowiska przed emisją 
szkodliwych fal elektromagnetycznych, pora-
żeniem prądem i ładunkami elektrostatycz-
nymi; 

b) zachowaniu przepisów, w tym w szczególno-
ści dopuszczalnych poziomów hałasu w ob-
szarach zainwestowanych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi; 

c) zastosowaniu takich rozwiązań przestrzen-
nych, które: 

 zapewnią przemieszczanie sić ssaków 
w tym awifauny na dotychczasowych ob-
szarach tzn. w strefach ekotonowych przy-
legających do lasu; 

 umożliwią w sposób bezkolizyjny prze-
mieszczanie sić fauny, w tym szczególnie 
awifauny, poprzez zachowanie właściwej 
odległości mićdzy poszczególnymi elek-
trowniami; 
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 nie dopuszczą do zniszczenia walorów flo-
rystycznych i krajobrazowych; 

d) prowadzeniu monitoringów wpływu i skut-
ków realizacji elektrowni wiatrowej na mi-
gracje ptaków i awifaunć lćgową. Zakres 
i zasićg prowadzonego monitoringu, a także 
sposób i zakres kompensacji stwierdzonych 
w wyniku prowadzonego monitoringu szkód 
wywołanych funkcjonowaniem zespołu elek-
trowni wiatrowych, uzgodnić z wojewódzkim 
konserwatorem przyrody. Działania mające 
na celu ograniczenie ewentualnych nega-
tywnych skutków, mogą obejmować również 
wstrzymanie pracy poszczególnych elek-
trowni wiatrowych; 

e) ograniczeniu do minimum uciążliwości 
i szkody w środowisku jakie mogą powstać 
w trakcie budowy; 

f) zastosowaniu linii zabudowy od linii brzego-
wej powierzchniowych wód publicznych 
w odległości nie mniejszej niż 5.0m. w celu 
zabezpieczenia terenu dla potrzeb robót 
związanych z ich utrzymaniem. 

4. Nakazuje sić: 

a) konieczność zapewnienia ochrony wód grun-
towych i podziemnych przed zanieczyszcze-
niami w trakcie budowy; 

b) zabezpieczenie wierzchniej warstwy gleby 
a po zakończeniu i montażu wież przywróce-
nie wokół inwestycji pierwotnego stanu te-
renu i sposobu jego użytkowania (nie doty-
czy terenów objćtych utwardzeniem); 

c) zachowanie wystćpujących w granicach 
opracowania urządzeń drenarskich i meliora-
cyjnych, a w przypadku ich kolizji z projekto-
wanymi urządzeniami, przebudowanie sieci 
melioracyjnej w uzgodnieniu z ich właścicie-
lem; 

d) określenie na etapie projektu budowlanego 
miejsca poboru kruszyw do wykonania wy-
miany gruntów, dróg dojazdowych, betonów 
do fundamentów oraz wskazanie miejsca 
składowania mas ziemnych z wykopów fun-
damentowym; 

e) po ostatecznej rozbiórce pojedynczych i każ-
dej ilości elektrowni wiatrowych rekultywacjć 
terenów zajmowanych przez elektrownie 
oraz obsługujące je place manewrowe i drogi 
dojazdowe. Rekultywacja polegać musi na 
usunićciu wszystkich elementów technicz-
nych i przywróceniu powierzchni do użytku 
rolniczego. 

5. Dopuszcza sić: 

a) na potrzeby prowadzenia robót budowlanych 
i montażowych związanych z realizacją i eks-
ploatacją elektrowni wiatrowych budowć 
zjazdów z dróg publicznych oznaczonych na 
rysunku symbolami KDZ, KDL i KDDp lub 
poszerzenie zjazdów istniejących, pod wa-

runkiem uzyskania zgody właściwego za-
rządcy drogi;  

b) pozostawienie urządzonych w trakcie realiza-
cji farm wiatrowych dojazdów i placów tech-
nicznych po uzgodnieniu z właścicielem 
gruntów i właściwym zarządcą drogi pu-
blicznej. 

6. Zakazuje sić: 

a) wycinki istniejącego objćtego ochroną drze-
wostanu na całym terenie objćtym planem; 

b) zmiany konfiguracji terenu wykraczających 
poza zakres prac ziemnych związanych 
z realizacją inwestycji bćdącej przedmiotem 
ustaleń planu (zmiany powstałe w wyniku 
prowadzonych prac budowlanych przywrócić 
do stanu pierwotnego); 

c) wprowadzenia dolesień. 

7. W obrćbie opracowania ani w jego bezpo-
średnim otoczeniu nie wystćpują obszary i obiekty 
chronione w oparciu o ustawć o ochronie przyrody, 
które mogły by spełniać warunki do objćcia ich 
ochroną. 

§ 8. 1. Ustala sić zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej. 

2. Na terenach, na których zlokalizowano elek-
trownie wiatrowe zarejestrowano nastćpujące sta-
nowiska archeologiczne (numery porządkowe od-
powiadają numeracji na rysunku planu): 

 Drożków, stanowisko 3 (AZP 67-10/4) – 
cmentarzysko kultury łużyckiej z III-V okre-
su epoki brązu, osada kultury luboszyckiej 
z późnego okresu rzymskiego; 

 Drożków, stanowisko 7 (AZP67-10/8) – 
osada kultury łużyckiej; 

 Drożków, stanowisko 8 (AZP67-10/9) – 
osada kultury łużyckiej; 

 Drożków, stanowisko 9 (AZP67-10/10) – 
osada kultury łużyckiej, ślady osadnictwa 
kultury luboszyckiej i z okresu średniowie-
cza; 

 Drożków, stanowisko 10 (AZP67-10/11) – 
osada kultury łużyckiej, ślad osadnictwa 
z okresu średniowiecza; 

 Drożków, stanowisko 11 (AZP67-10/12) – 
osada kultury łużyckiej, ślad osadnictwa 
z okresu średniowiecza; 

 Drożków, stanowisko 13 (AZP67-10/14) – 
osady kultury łużyckiej i kultury luboszyc-
kiej; 

 Drożków, stanowisko 14 (AZP67-10/15) – 
ślady osadnictwa kultury łużyckiej, kultury 
luboszyckiej i z okresu średniowiecza; 

 Drożków, stanowisko 15 (AZP67-10/16) – 
osady kultury łużyckiej i z okresu średnio-
wiecza; 
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 Drożków, stanowisko 16 (AZP67-10/17) – 
ślady osadnictwa pradziejowego i z okresu 
średniowiecza; 

 Drożków, stanowisko 4 (AZP67-10/5) – śla-
dy obozowiska z okresu mezolitu; 

 Drożków, stanowisko 19 (AZP67-10/20) – 
ślad osadnictwa z epoki kamienia; 

 Drożków, stanowisko 20 (AZP67-10/21) – 
osada kultury łużyckiej; 

 Drożków, stanowisko 21 (AZP67-10/22) – 
osada kultury łużyckiej, ślad osadnictwa 
kultury luboszyckiej; 

 Lubanice, stanowisko 15 (AZP67-10/50) –  
o ślad osadnictwa pradziejowego, osada 
z okresu średniowiecza; 

 Lubanice, stanowisko 16 (AZP67-10/51) – 
osada kultury Łużyckiej; 

 Surowa, stanowisko 7 (AZP67-10/55) - 
cmentarzysko kultury łużyckiej, ślad osad-
nictwa z okresu średniowiecza. 

3. Ustala sić dla obszarów znajdujących sić 
w granicach strefy W ochrony konserwatorskich 
stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysun-
ku planu konieczność: 

1) uzgadniania i opiniowania wszelkich prac inży-
nieryjnych i budowlanych w obszarze strefy ze 
służbą ochrony zabytków – Lubuskim Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków; 

2) zawiadamiania odpowiednich służb ochrony 
zabytków (Lubuskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków) o zamiarze podjćcia dzia-
łań inwestycyjnych; 

3) prowadzenia nadzoru archeologiczno – kon-
serwatorskich na koszt inwestora w momencie 
podjćcia realizacji inwestycji; 

4) poprzedzania rozpoczćcia prac ziemnych 
otrzymaniem stosownych zezwoleń ze strony 
służb ochrony zabytków. 

4. Na obszarze objćtym planem zobowiązuje sić 
osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne 
w przypadku ujawnienia w trakcie prac przedmiotu, 
które posiada cechy zabytku do: 

1) wstrzymania wszelkich prac mogących uszko-
dzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczenia przy użyciu dostćpnych środ-
ków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

3) niezwłocznego zawiadomienia o tym woje-
wódzkiego konserwatora zabytków lub Wójta 
Gminy Żary, który jest obowiązany niezwłocz-
nie, nie dłużej niż w terminie 3 dni przekazać 
Lubuskiemu Wojewódzkiemu konserwatorowi 
zabytków przyjćte zawiadomienie. 

5. Na terenach objćtym planem nie wystćpują 
obiekty objćte rejestrem zabytków ani ewidencja 
zabytków. 

§ 9. 1. Ustala sić nastćpujące wymagania wyni-
kające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicz-
nych. 

2. Teren na którym zlokalizowano elektrownie 
wiatrowe stanowiące inwestycje celu publicznego 
są terenami użytków rolnych. Na powyższym terenie 
nie przewiduje sić obszarów przestrzeni publicznej. 

§ 10. 1. Ustala sić granice i sposoby zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrćbnych prze-
pisów w tym terenów górniczych a także narażo-
nych na niebezpieczeństwo powodzi, oraz zagrożo-
nych osuwaniem sić mas ziemnych. 

2. Na terenie objćtym opracowaniem nie wystć-
pują tereny górnicze a także tereny narażone na 
niebezpieczeństwo powodzi i osuwania sić mas 
ziemnych. 

§ 11. 1. Ustala sić szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomości. 

2. W obszarach objćtych planem nie wystćpują 
tereny podlegające scaleniu. 

3. Na terenie planu wydzielony zostanie dla każ-
dej elektrowni wiatrowej teren utwardzony o na-
wierzchni przepuszczalnej, o powierzchni ok. 
1 800m² związany z obsługą i serwisem elektrowni. 
Projektowane drogi wewnćtrzne dojazdowe do elek-
trowni wiatrowych bćdą wykorzystane również dla 
obsługi terenów rolnych. 

§ 12. 1. Ustala sić zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji. 

2. Układ komunikacyjny określa sić zgodnie  
z przeznaczeniem podstawowym oraz parametrami  
i klasyfikacją dróg ustalonymi w rozdziale 4. 

3. Podstawowy układ komunikacji drogowej, ob-
sługujący tereny stanowią: 

1) drogi publiczne (powiatowe, i gminne ); 

2) uzupełnienie układu tworzą drogi wewnćtrzne 
dojazdowe, stanowiące dojazdy do poszczegól-
nych terenów, działek i elektrowni wiatrowych. 

§ 13. 1. Ustala sić zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej. 

2. Elektrownie wiatrowe pracujące w systemie 
pełnej automatyki, sterowane elektronicznie, nie 
wymagają stałej obsługi siłowni. Obiekty nie po-
trzebują uzbrojenia w sieć wodociągową i kanaliza-
cjć sanitarną. 

3. W zakresie odprowadzenie wód deszczowych: 

1) ustala sić: 

a) odprowadzenie wód deszczowych z placów 
manewrowych (ok. 1 800m². powierzchni) 
wokół wież oraz dróg wewnćtrznych dojaz-
dowych do gruntu. Nawierzchnie placów 
i dróg realizować z materiałów przepuszczal-
nych wody deszczowe np. z tłucznia, kruszy-
wa itp.; 
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b) ścieki opadowe i roztopowe z dróg i placów 
o utwardzonej nawierzchni należy odprowa-
dzić po ich odpowiednim oczyszczeniu do 
najbliższych odbiorników pod warunkiem 
spełnienia obowiązujących w tym zakresie 
norm i przepisów odrćbnych a docelowo do 
kanalizacji deszczowej. 

4. W zakresie energetyki: 

1) ustala sić: 

a) dla odbioru energii elektrycznej farmy wia-
trowej zlokalizowano na terenach objćtych 
planem Główny Punkt Zasilania włączony do 
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 
na warunkach określonych przez zarządcć 
sieci; 

b) przesyłanie energii elektrycznej wytwarzanej 
w siłowniach wiatrowych do GPZ liniami ka-
blowymi średniego napićcia; 

c) prowadzenie linii kablowych elektroenerge-
tycznych średniego napićcia w liniach roz-
graniczających istniejących dróg publicznych 
i projektowanych dróg wewnćtrznych dojaz-
dowych realizowanych na czas eksploatacji 
elektrowni wiatrowych; 

2) dopuszcza sić: 

a) prowadzenie linii kablowych średniego na-
pićcia z rozdzielni przez tereny rolne, pod 
warunkiem uzyskania zgody właściciela 
gruntu przez który ma być prowadzony ka-
bel; 

b) ułożenie kabli sterowania i automatyki obok 
prowadzonych linii elektroenergetycznych; 

3) nakazuje sić po realizacji sieci kablowych elek-
troenergetycznych natychmiastową, tzn. rozu-
mianą jako końcowa faza robót, rekultywacjć 
gruntów naruszonych przy wykonywaniu tych 
sieci. 

5. W zakresie gospodarki odpadami: 

1) nakazuje sić wywóz i usuwanie przez specjali-
styczne służby, powstających odpadów techno-
logicznych (oleju transformatorowego z prze-
kładni urządzeń wiatrowych) poza teren farmy 
wiatrowych i jego utylizacjć zgodnie z przepi-
sami szczególnymi; 

2) zakazuje sić przechowywanie odpadów na ob-
szarze farmy elektrowni wiatrowych przed ich 
wywozem. 

6. W zakresie obsługi komunikacji ustala sić: 

1) obsługa komunikacyjna terenu objćtego pla-
nem z istniejących dróg oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami, KDZ i KDL i KDDp poprzez 
planowane drogi wewnćtrzne dojazdowe ozna-
czone na rysunku planu symbolem KDW, oraz 
inne drogi wewnćtrzne realizowane na czas 
budowy, montażu i dla celów serwisowych 
w okresie eksploatacji; 

2) w przypadku kolizji projektowanych urządzeń 
z istniejącymi w granicach opracowania planu 
sieciami elektroenergetycznymi, telekomunika-
cyjnymi, drenarskimi i melioracyjnymi należy je 
przebudować na koszt inwestora. 

§ 14. 1. Ustala sić sposób i termin tymczasowe-
go zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów. 

1) dopuszcza sić: 

a) do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały 
dotychczasowy sposób użytkowania i zago-
spodarowania terenu; 

b) w trakcie budowy i montażu wież elektrowni 
wiatrowych, wykorzystanie istniejących dróg 
publicznych, wykonanie nowych dróg na te-
renach rolnych z płyt betonowych (na czas 
budowy) niezależnych od naniesionych na 
planie dróg; 

2) nakazuje sić po wybudowaniu wież drogi, które 
nie bćdą wykorzystane do obsługi wież przy-
wrócić do wykorzystania rolniczego. 

§ 15. Ustala sić stawkć procentową, służącą nali-
czeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości 
w wysokości 5%. 

Rozdział 3 

Przepisy dotyczące wydzielonych stref określające 
szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy. 
§ 16. 1. Ustala sić zasady zagospodarowania 

stref technicznych. 

2. W obszarze ograniczonego użytkowania tere-
nów od napowietrznej linii elektroenergetycznej 
wysokiego napićcia 110kV wynoszącym 35.0m. (po 
17.50m w obie strony od osi linii) ustala sić nastćpu-
jące zasady zagospodarowania: 

1) zakazuje sić lokalizacji zabudowy; 

2) dopuszcza sić realizacjć ciągów pieszych w zie-
leni niskiej i ścieżek rowerowych; 

3. W strefie gazociągu wysokiego ciśnienia  
o średnicy „DN” 150 wynoszącym 70.0m (po 35.0m. 
w obie strony od osi linii) ustala sić nastćpujące 
zasady zagospodarowania: 

1) zakazuje sić lokalizacji wszelkiej zabudowy; 

2) obowiązuje zapewnienie swobodnego dojazdu 
do sieci infrastruktury technicznej oraz swo-
bodnego przemieszczania sić wzdłuż gazocią-
gu; 

3) dopuszcza sić lokalizacje sieci podziemnego 
uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na 
warunkach określonych przez operatora gazo-
ciągu; 

4) zakazuje sić sadzenia drzew i krzewów w pasie 
4.0m (po 2.0m od osi gazociągu); 
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5) zakazuje sić prowadzenia działalności mogącej 
zagrozić trwałości gazociągu podczas eksplo-
atacji. 

Rozdział 4 

Warunki zagospodarowania dla poszczególnych 
terenów. 

§ 17. 1. Wyznacza sić tereny rolnicze z dopusz-
czeniem lokalizacji turbin wiatrowych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami EWR. 

2. Ustala sić przeznaczenie terenów: 

1) podstawowe: tereny upraw polowych 
z możliwością lokalizacji turbin wiatrowych; 

2) dopuszczalne: 

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 

b) drogi dojazdowe wewnćtrzne do obsługi 
wież elektrowni wiatrowych; 

c) place manewrowe i miejsca postojowe dla 
samochodów oraz maszty pomiarowe. 

3. W granicach terenu EWR oraz w strefie wy-
stćpowania hałasu o równoważnym poziomie  
> 45dB obowiązuje zakaz lokalizacji budynków prze-
znaczony na stały pobyt ludzi. 

4. Zasady zagospodarowania terenu, parametry 
i wskaźniki. 

1) ustala sić: 

a) wielkość powierzchni działki pod wieże elek-
trowni nie mniejsza niż 1800m².; 

b) moc dla jednej wieży do 3.50MW przy za-
chowaniu poziomu hałasu dla jednej wieży 
max. do 110dB; 

c) wysokość konstrukcji wieży do 190.0m.  
(+ 5.0) od poziomu terenu wraz z łopatą śmi-
gła w jej górnym położeniu; 

d) sytuowanie obiektów technicznych kubatu-
rowych towarzyszących elektrowni wiatrowej 
na ile pozwolą warunki techniczne w enkla-
wach zieleni (nie wprowadzać w otwarty kra-
jobraz obcych elementów o charakterze za-
budowy tymczasowej) a w przypadku lokali-
zacji na terenach otwartych wskazane jest 
obsadzenie obiektów kubaturowych tech-
nicznych zielenią średnią lub wysoką; 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu, przy czym: 

 od granicy terenów leśnych w odległości 
równej wysokości wieży wiatrowej; 

 od drogi publicznej powiatowej – mini-
mum 8.0m.; 

 od dróg publicznych gminnych – mini-
mum 6.0m.; 

 od cieków wodnych – minimum 5.0m.; 

 od zabudowy przeznaczonej na stały pobyt 
ludzi w celu spełnienia warunków wynika-

jących z norm poziomu hałasu dla środo-
wiska min. 450.0m.; 

f) zachowanie wokół elektrowni wiatrowych 
stref technicznych o promieniu 55.0m od osi 
wieży poszczególnych elektrowni wiatro-
wych; 

g) możliwość przesunićcia lokalizacji elektrowni 
wiatrowej oraz dróg wewnćtrznych placów 
manewrowych na tej samej działce bez ko-
nieczności zmiany planu, pod warunkiem za-
chowania przepisów odrćbnych oraz braku 
kolizji z pozostałymi ustaleniami planu. 
Szczegółowa lokalizacja elektrowni wiatro-
wych i dróg dojazdowych eksploatacyjnych 
w projekcie budowlanym; 

2) nakazuje sić: 

a) wykonanie zabezpieczeń konstrukcji wieży 
przed porażeniem prądem oraz przed emisją 
fal elektromagnetycznych; 

b) zabezpieczenie na czas prowadzenia robót 
montażowych wież prowadzoną na terenie 
gospodarkć wodno – ściekową np. rowy me-
lioracyjne. Po zakończeniu robót przywróce-
nie stanu pierwotnego i rolnicze wykorzysta-
nie terenu; 

c) usuwanie wieży elektrowni wiatrowej, nie-
czynnej przez okres powyżej jednego roku; 

d) prowadzenie monitoringu w ciągu pierw-
szych 5 lat eksploatacji elektrowni wiatro-
wych pod kątem skutków oddziaływania in-
westycji na zdrowie i życie ludzi oraz środo-
wisko przyrodnicze a w szczególności na mi-
grujące zwierzćta i ptaki oraz ostoje ich by-
towania. Zakres monitoringu ustalić z regio-
nalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.  
W przypadku stwierdzenia negatywnego od-
działywania inwestycji na zdrowie i życie lu-
dzi oraz środowisko przyrodnicze, podjąć na 
koszt inwestora działanie w celu usunićcia 
zagrożeń – zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

e) zgłaszanie przez inwestora przeszkód lotni-
czych oraz powiadomienia z co najmniej 
dwumiesićcznym wyprzedzeniem o przewi-
dywanym terminie ukończenia budowy in-
westycji, zgodnie z przepisami szczególnymi; 

3) dopuszcza sić: 

a) wykorzystanie dróg dojazdowych oraz pla-
ców manewrowych wykonanych na czas 
montażu wież dla celów serwisowych  
w okresie eksploatacji; 

b) prowadzenie podziemnych linii elektroener-
getycznych, kabli sterowania i automatyki; 

c) wykonanie nasadzeń zielenią wysoką wzdłuż 
dróg w uzgodnieniu z zarządcą drogi; 

d) budowć obiektów technicznych towarzyszą-
cych elektrowniom wiatrowym w bezpo-
średnim sąsiedztwie elektrowni wiatrowych; 
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e) wtórny podział geodezyjny gruntów rolnych 
na cele związane na potrzeby wydzielenia 
wewnćtrznych dróg eksploatacyjnych i pla-
ców pod lokalizacjć wież elektrowni wiatro-
wych; 

f) prowadzenie prac konserwatorskich przy ro-
wach melioracyjnych, zmianć przebiegu ro-
wu w przypadku kolizji z założonymi inwe-
stycjami, poszerzenie i pogłćbienie rowów; 

g) wprowadzenie dodatkowych dróg dla obsłu-
gi terenów rolnych; 

h) wykonanie niezbćdnego ochronnego ogro-
dzenia terenu wokół elektrowni wiatrowej; 

4) zakazuje sić: 

a) lokalizacjć takich typów elektrowni wiatro-
wych, które mogą spowodować na terenach 
zabudowy mieszkaniowej położonych poza 
obszarem niniejszego planu przekroczenie 
dopuszczalnych poziomów hałasu ustalo-
nych w przepisach szczególnych; 

b) zmiany stosunków wodnych, zasypywania 
oczek wodnych i bezodpływowych natural-
nych zagłćbień terenu, zmiany konfiguracji 
i rzeźby terenu. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy: 

1) ustala sić: 

a) obowiązek lokalizacji jednego typu elektrow-
ni wiatrowej na terenach Nr 1, 2 i 3 przezna-
czonych pod farmy wiatrowe. Na terenie  
Nr 4 dopuszcza sić lokalizacjć innego typu 
elektrowni wiatrowych; 

b) obowiązek jednakowych konstrukcji wież na 
poszczególnych terenach; 

c) zachowanie jednakowej kolorystyki wszyst-
kich elektrowni wiatrowych, która winna 
sprzyjać ograniczeniu zasićgu oddziaływania 
elektrowni na krajobraz oraz zmniejszeniu ry-
zyka kolizji dla przelatujących ptaków. Obo-
wiązek pomalowania konstrukcji wieży 
i turbiny na kolor nie kontrastujący z otocze-
niem o powierzchni matowej, eliminującej 
powstawanie refleksów świetlnych; 

2) nakazuje sić wyposażenie elektrowni wiatro-
wych stanowiących przeszkody lotnicze w znaki 
przeszkodowe, nocne oraz dzienne zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie sposobu 
zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotni-
czych (Dz. U. Nr 130, poz. 1193 z późn. zm.); 

3) zakazuje sić umieszczania reklam na konstrukcji 
elektrowni wiatrowych i turbiny, za wyjątkiem 
oznaczenia, nazwy i symbolu producenta lub 
właściciela. 

§ 18. 1. Wyznacza sić teren urządzeń elektro-
energetycznych (GPZ), oznaczony na rysunku planu 
symbolem E. 

2. Ustala sić przeznaczenie terenów: 

1) podstawowe: obiekty i urządzenia elektroener-
getyczne ( Główny Punkt Zasilania ); 

2) uzupełniające: 

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 

b) obiekty związane z obsługą i funkcjonowa-
niem GPZ; 

c) place, dojazdy, dojścia i miejsca parkingowe; 

d) obiekty małej architektury; 

e) zieleń urządzona. 

3. Zakazuje sić: 

1) realizacji tymczasowych obiektów budowla-
nych; 

2) lokalizacji budynków mieszkalnych i usługo-
wych. 

4. Ustala sić zasady zagospodarowania terenu, 
parametry i wskaźniki: 

1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki nie wićcej niż 80%; 

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 
30%; 

3) obsługa komunikacyjna z projektowanej drogi 
dojazdowej KDDp połączonej z istniejącą drogą 
publiczną lokalną KDL; 

4) nie mniej niż 2 miejsce postojowe. 

§ 19. 1. Wyznacza sić tereny rolnicze, oznaczone 
na rysunku planu symbolami R. 

2. Ustala sić przeznaczenie terenów: 

1) podstawowe: tereny rolnicze; 

2) uzupełniające: 

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 

b) drogi dojazdowe do pól; 

c) drogi wewnćtrzne; 

d) place manewrowe, miejsca postojowe; 

3. Zakazuje sić lokalizacji zabudowy przeznaczo-
nej na stały pobyt ludzi. 

4. Ustala sić zasady zagospodarowania terenu: 
obsługa komunikacyjna z dróg publicznych KDZ 
i KDL, dopuszczalna również poprzez drogi publicz-
ne dojazdowe do pól. 

§ 20. 1. Wyznacza sić tereny lasów, oznaczone 
na rysunku planu symbolami ZL. 

2. Ustala sić przeznaczenie terenów: 

1) podstawowe: tereny lasów; 

2) uzupełniające: sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej; 

3. Zakazuje sić lokalizacji obiektów budowlanych 
i budowli z wyjątkiem służących do obsługi terenów 
leśnych; 
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4. Ustala sić zasady zagospodarowania terenu: 

1) zachowanie istniejącego drzewostanu; 

2) możliwość nowych nasadzeń. 

§ 21. 1. Wyznacza sić tereny wód powierzchnio-
wych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu 
symbolem WS. 

2. Ustala sić przeznaczenie terenów: cieki wod-
ne, rowy melioracyjne. 

3. Zagospodarowanie terenu oraz zasady ochro-
ny i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) nakazuje sić: 

a) utrzymanie naturalnego ukształtowania tere-
nu; 

b) utrzymanie oraz ochronć fauny i flory; 

2) zakazuje sić: 

a) grodzenia terenów; 

b) lokalizacji zabudowy; 

c) dzielenia działek; 

3) dopuszcza sić: 

a) regulacjć przebiegu cieków wodnych; 

b) lokalizacjć kładek i urządzeń wodnych. 

§ 22. Wyznacza sić teren drogi publicznej klasy 
zbiorczej (droga powiatowa) oznaczony na rysunku 
planu symbolem KDZ. 

1) ustala sić: 

a) utrzymanie dotychczasowego pasa drogo-
wego; 

b) nawierzchnia jezdni twarda; 

2) dopuszcza sić : 

a) poszerzenie pasa drogowego; 

b) prowadzenie prac remontowych i przebudo-
wy; 

c) prowadzenie infrastruktury technicznej w pa-
sie drogi; 

d) wykonanie zjazdów dla obsługi elektrowni 
wiatrowych. 

§ 23. Wyznacza sić teren drogi publicznej klasy 
lokalnej (droga gminna) oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem KDL. 

1) ustala sić: 

a) utrzymanie dotychczasowego pasa drogo-
wego; 

b) nawierzchnia jezdni twarda lub z materiałów 
przepuszczalnych wody deszczowe – tłuczeń, 
kruszywo itp.; 

2) dopuszcza sić: 

a) poszerzenie pasa drogowego; 

b) prowadzenie prac remontowych i przebudo-
wy; 

c) prowadzenie infrastruktury technicznej w pa-
sie drogi; 

d) wykonanie zjazdów dla obsługi elektrowni 
wiatrowych; 

e) zmianć klasy drogi. 

§ 24. Wyznacza sić tereny dróg gminnych dojaz-
dowych do pól oznaczone na rysunku planu symbo-
lem KDDp. 

1) ustala sić: 

a) utrzymanie dotychczasowego pasa drogo-
wego; 

b) nawierzchnia jezdni z materiałów przepusz-
czalnych wody deszczowe – tłuczeń, kruszy-
wo itp.; 

2) dopuszcza sić: 

a) poszerzenie pasa drogowego; 

b) prowadzenie prac remontowych i przebudo-
wy; 

c) prowadzenie infrastruktury technicznej w pa-
sie drogi; 

d) wykonanie zjazdów dla obsługi elektrowni 
wiatrowych; 

e) zmianć klasy drogi. 

§ 25. Wyznacza sić tereny dróg wewnćtrznych 
oznaczone na rysunku planu symbolem KDW – do-
jazdowe do poszczególnych elektrowni wiatrowych. 

1) ustala sić: 

a) szerokość pasa drogi wewnćtrznej min. 
5.0m; 

b) minimalna szerokość jezdni wewnćtrznego 
dojazdu technicznego – 4.0m; 

c) nawierzchnia drogi z materiałów przepusz-
czalnych wody deszczowe – tłuczeń, kruszy-
wo itp.; 

2) dopuszcza sić: 

a) zmianć klasy drogi; 

b) prowadzenie prac remontowych i przebudo-
wy; 

c) prowadzenie infrastruktury technicznej w pa-
sie drogi; 

d) wykonanie zjazdów dla obsługi elektrowni 
wiatrowych; 

e) likwidacjć drogi i przywrócenie jej rolniczego 
przeznaczenia; 

f) zmianć przebiegu drogi w uzgodnieniu  
z właścicielem gruntu; 

g) w granicach oznaczonych pasów drogowych 
wycinkć drzew uniemożliwiających realizacjć 
i użytkowanie dojazdów technicznych. 
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Rozdział 5 

Przepisy końcowe. 
§ 26. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 

Gminy Żary. 

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu 
do publicznej wiadomości na stronach interneto-
wych BIP Gminy Żary. 

Przewodniczący Rady 
Marian Peszek 

_____________________________________________ 
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszo-
ne w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.  
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U z 2004r. Nr 102,  
poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Dz. 
U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Dz. U. z 2007r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.  
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 Dz. U. z 2009r. Nr 52,  
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142  
i poz. 146, Nr 106, poz. 675. 
2 zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225  
poz. 1635, Dz. U. z 2007r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, Dz. U. z 2010r.  
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119,  
poz. 804. 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXI/276/10 

Rady Gminy Żary 

z dnia 30 września 2010r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXXI/276/10 

Rady Gminy Żary 

z dnia 30 września 2010r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE  

w sprawie uwag wniesionych do projektu planu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
Rada Gminy Żary rozstrzyga co nastćpuje: 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w obrćbie 
wsi Lubanice, Drożków, Grabik i Surowa w gminie 
Żary obejmującego 4 tereny  wyłożonego do pu-
blicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu 
ustaleń planu na środowisko w Urzćdzie Gminy 
Żary w dniach od 23.07.2010 do 13.08.2010r., nie 
wniesiono uwag zgodnie z wykazem uwag stano-
wiącym integralną czćść dokumentacji formalno – 
prawnej prac planistycznych. 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXXI/276/10 

Rady Gminy Żary 

z dnia 30 września 2010r. 
 

ROZTRZYGNIĘCIE  

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 7  
ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591 jednolity tekst ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 jedno-
lity tekst ze zm.) Rada Gminy Żary rozstrzyga, co 
nastćpuje: 

Na terenie objćtym miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego w gra-nicach określo-
nych w załączniku Nr 1 na rysunku planu nie prze-
widuje sić infrastruktury technicznej i komunikacji 
kołowej, których realizacja należy do zadań wła-
snych gminy  

 
 
=================================================================================== 

1895 
18 95 

UCHWAŁA NR III/6/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY 

 

 z dnia 7 grudnia 2010r. 
  

w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku 

w Gminie Witnica na 2011r.  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na pod-
stawie art. 5 ust. 1, 2, 3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 
z późn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje: 

§ 1. Paragraf 4 uchwały Nr LVIII/388/2010 Rady 
Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku  
w Gminie Witnica na 2011r. otrzymuje brzmienie: 

„1. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7  
ust. 1 i 2 ustawy z 12.01.1991r. o podatkach  
i opłatach lokalnych, z podatku od nieruchomo-
ści zwalnia sić: 

1) grunty, budynki lub ich czćści wykorzysty-
wane do prowadzenia statutowej działalności 
w zakresie pomocy społecznej; 

2) grunty, budynki lub ich czćści wykorzysty-
wane do prowadzenia statutowej działalności 
w zakresie muzealnictwa; 

3) budynki lub ich czćści i budowle stanowiące 
stajnie i miejsca schronienia zwierząt wymienio-
nych w art. 71 i art. 72 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie przyrody; 

4) grunty położone na terenie gminy Witnica, 
które stanowią wybiegi dla zwierząt wymienio-
nych w art. 71 i art. 72 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie przyrody. 

2. Zwolnienia, o których mowa w ust.1 pkt. 3, 
4 niniejszego paragrafu stanowią pomoc de mi-
nimis, której udzielanie bćdzie nastćpować 
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE)  
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy 
de minimis (Dz. Urz. UE. L. 379 z dnia 
28.12.2006r.). Podmiot korzystający z pomocy na 


