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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 
r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 
2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 
i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 
225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 
2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska 
w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego Farma Wiatrowa Pogorzela, 
po stwierdzeniu zgodno[ci ze ｧStudium uwarunko-
waG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Pogorzelaｦ, zwany dalej planem.

2. ZaEącznikiem Nr 1 do uchwaEy jest rysunek pla-
nu miejscowego zatytuEowany. ｧMiejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatro-
wa Pogorzelaｦ, sporządzony na mapie pochodnej w 
skali 1:2000, powstaEej z mapy zasadniczej i ewi-
dencyjnej.

3. ZaEącznikiem Nr 2 do uchwaEy jest rysunek pla-
nu miejscowego zatytuEowany: ｧMiejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatro-
wa Pogorzelaｦ, sporządzony na mapie pochodnej w 
skali 1:2000, powstaEej z mapy zasadniczej i ewi-
dencyjnej.

4. ZaEącznikiem Nr 3 są rozstrzygnięcia o sposobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej nalerących do zadaG wEasnych gminy oraz o 
zasadach ich finansowania.

5. ZaEącznikiem Nr 4 są rozstrzygnięcia w sprawie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEoronego do 
publicznego wglądu projektu planu.

6. Granice obszaru objętego planem miejscowym 
okre[la zaEącznik nr 1 i 2 do uchwaEy, o którym 
mowa w ust. 2 i 3.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć 
w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgra-
niczającej terenu;

2) powierzchni zabudowy - nalery przez to rozu-
mieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy 
zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchni te-
renu.

§3. 1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o rórnym przeznaczeniu i rórnych za-
sadach zagospodarowania zostaEy okre[lone w §4, 
§5 uchwaEy.

2. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego zostaEy okre[lone w §6, §7, §8, §9, 
§;10 uchwaEy.

3. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego zostaEy okre[lone w §6, §7, §12 
uchwaEy.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury zostaEy okre[lone w §11 
uchwaEy.

5. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowa-
nia przestrzeni publicznych nie zostaEy okre[lone, 
gdyr na obszarze opracowania takie obszary nie 
występują.

6. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy zostaEy okre[lone w §6 i §7 uchwaEy.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem mas 
ziemnych, nie zostaEy okre[lone, poniewar na ob-
szarze objętym planem nie występują tereny, o któ-
rych mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

8. Nie ustala się szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci objętych planem.

9. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy, zostaEy okre[lone w §13.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
zostaEy okre[lone w §10 i §12.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania i urytkowania terenów zostaE okre[lony w §6 
ust. 2 pkt 8, §7 ust. 2 pkt 4 i 8 oraz §9 ust. 2 pkt 3.
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12. Stawki procentowe, na podstawie, których 
ustala się opEatę o której mowa w art. 36 ust.4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym zostaEy okre[lone 
w §14 uchwaEy.

§4. Obowiązującymi ustaleniami planu są nastę-
pujące oznaczenia na rysunku planu miejscowego:

1) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami 
literowymi,

2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rornych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) strefa oddziaEywania linii energetycznej [rednie-

go napięcia.

§5. Ustala się następujące przeznaczenie terenów 
oznaczone symbolami:

1) R - tereny rolnicze,
2) EW - tereny infrastruktury technicznej - elek-

trowni wiatrowych,
3) WS - tereny [ródlądowych wód powierzchnio-

wych,
4) ZL - lasy,
5) KD-Z - tereny drogi publicznej - klasy Z - zbior-

czej,
6) KD-D - tereny drogi publicznej - klasy D - do-

jazdowej,
7) KDX - tereny publicznych ogólnodostępnych 

ciągów pieszo-jezdnych.

§6. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 
10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 
19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24R, 25R, 26R, 27R, 
28R, 29R, 30R, 31R, 32R, 33R, 34R, 35R, 36R, 
37R, 38R, 39R, 40R, 41R, 42R, 43R, 44R, 45R, 
46R, 47R, 48R, 49R, 50R, 51R ustala się:

1) urytkowanie rolnicze,
2) zakaz lokalizacji budynków, w tym mieszkal-

nych, z wyEączeniem obiektów o których mowa w 
§6 ust. 2 pkt 1,

3) zakaz lokalizacji masztów i konstrukcji wspor-
czych oraz wier antenowych ^ będących telekomu-
nikacyjnymi urządzeniami budowlanymi.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 
10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 
19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24R, 25R, 26R, 27R, 
28R, 29R, 30R, 31R, 32R, 33R, 34R, 35R, 36R, 
37R, 38R, 39R, 40R, 41R, 42R, 43R, 44R, 45R, 
46R, 47R, 48R, 49R, 50R, 51R dopuszcza się:

1) lokalizowanie budynków produkcji zwierzęcej 
i ro[linnej, garary, budynków gospodarczych oraz 
wiat gararowych z uwzględnieniem przepisów od-
rębnych i §13 oraz zgodnie z nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy okre[lonymi na podstawie przepi-
sów odrębnych,

2) lokalizację niekubaturowych obiektów budow-
lanych związanych z produkcją rolniczą,

3) powierzchnię zabudowy nie większą nir 30% 
powierzchni dziaEki, lecz nie więcej nir 2000 m2,

4) wysoko[ć budynków nie większą nir 10,0 m,
5) lokalizację rowów,
6) wydzielanie dróg wewnętrznych,
7) wydzielenie dziaEki budowlanej pod stację trans-

formatorową o powierzchni nie mniejszej nir 64 m2,
8) lokalizację dróg wewnętrznych jako tymczaso-

wych obiektów budowlanych, przy czym rozbiórka 
tych obiektów winna nastąpić wraz z zakoGczeniem 
robót budowlanych związanych z budową lub likwi-
dacją elektrowni wiatrowych,

9) lokalizację obiektów maEej retencji,
10) lokalizację obiektów budowlanych infrastruk-

tury technicznej - uzbrojenia terenu, z wyEączeniem 
lokalizacji masztów i wier antenowych będących te-
lekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi,

11) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruk-
tury technicznej, w tym w szczególno[ci morliwo[ć 
przebudowy istniejących linii elektroenergetycznych 
[redniego napięcia oraz urządzeG melioracyjnych.

§7. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem 1EW, 2EW, 3EW, 4EW, 5EW, 6EW, 
7EW, 8EW, 9EW, 10EW, 11EW, 12EW, 13EW, 
14EW, 15EW, 16EW, 17EW, 18EW, 19EW, 20EW, 
21EW, 22EW, 23EW, 24EW, 25EW, 26EW, 27EW, 
28EW, 29EW ustala się:

1) lokalizację obiektów budowlanych elektrowni 
wiatrowych,

2) lokalizację budynków związanych z funkcjono-
waniem elektrowni wiatrowych zgodnie z nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy, a przypadku ich bra-
ku zgodnie z przepisami odrębnymi,

3) na poszczególnych terenach lokalizację nie wię-
cej nir jedna elektrownia wiatrowa,

4) wysoko[ć siEowni wiatrowych nie większą nir 
220 metrów nad poziomem terenu,

5) powierzchnię dziaEki budowlanej nie mniejszą 
nir 500 m2, z zastrzereniem §7 ust. 2 pkt 6,

6) powierzchnię zabudowy nie większą nir 60% 
powierzchni dziaEki budowlanej,

7) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie 
mniejszą nir 10% powierzchni dziaEki,

8) wysoko[ć budynków związanych z funkcjo-
nowaniem siEowni wiatrowych nie większą nir 10 
metrów,

9) obsEugę komunikacyjną dziaEek budowlanych, 
na których lokalizowane są siEownie wiatrowe po-
przez drogi publiczne oznaczone na rysunku planu 
symbolami: KD-Z, KD-D, publiczne ogólnodostęp-
ne ciągi pieszojezdne oznaczone na rysunku planu 
symbolem KDX oraz tereny rolne oznaczone na ry-
sunku planu symbolem R,

10) obowiązek zgEoszenia lokalizacji wszystkich 
staEych i tymczasowych obiektów budowlanych o 
wysoko[ci większej nir 50 metrów nad poziomem 
terenu wEa[ciwemu organowi nadzoru nad lotnic-
twem wojskowym na zasadach okre[lonych w prze-
pisach odrębnych.
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2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1EW, 2EW, 3EW, 4EW, 5EW, 6EW, 
7EW, 8EW, 9EW, 10EW, 11EW, 12EW, 13EW, 
14EW, 15EW, 16EW, 17EW, 18EW, 19EW, 20EW, 
21EW, 22EW, 23EW, 24EW, 25EW, 26EW, 27EW, 
28EW, 29EW dopuszcza się:

1) lokalizację budynków i budowli niezbędnych do 
obsEugi elektrowni wiatrowych,

2) usytuowanie budynków związanych z funk-
cjonowaniem siEowni wiatrowych w granicy dziaEki 
budowlanej nie będącej jednocze[nie granicą z tere-
nem drogi publicznej,

3) wydzielanie dróg wewnętrznych,
4) lokalizację dróg wewnętrznych jako tymczaso-

wych obiektów budowlanych, przy czym rozbiórka 
tych obiektów winna nastąpić wraz z zakoGczeniem 
robót budowlanych związanych z budową lub likwi-
dacją elektrowni wiatrowych,

5) urytkowanie rolnicze,
6) lokalizację rowów,
7) wydzielanie dziaEek budowlanych o powierzchni 

mniejszej nir 500 m2 przeznaczonych pod lokaliza-
cję dróg wewnętrznych, rowów, urządzeG budow-
lanych lub terenów przeznaczonych pod lokalizację 
obiektów budowlanych infrastruktury technicznej - 
uzbrojenia terenu,

8) lokalizację urządzeG budowlanych, a w szcze-
gólno[ci:

a) elektroenergetycznych linii kablowych, tele-
komunikacyjnych i telesterowniczych oraz innej 
infrastruktury technicznej związanych z funkcjono-
waniem elektrowni wiatrowych, w tym stacji elek-
troenergetycznych,

b) tymczasowych, przejazdów, przy czym rozbiór-
ka tych obiektów winna nastąpić wraz z zakoGcze-
niem robót budowlanych związanych z budową lub 
likwidacją elektrowni wiatrowych,

c) tymczasowych placów, przy czym rozbiórka 
tych obiektów winna nastąpić wraz z zakoGczeniem 
robót budowlanych związanych z budową lub likwi-
dacją elektrowni wiatrowych,

9) lokalizację obiektów budowlanych infrastruktu-
ry technicznej - uzbrojenia terenu - w szczególno[ci 
morliwo[ć przebudowy istniejących linii elektro-
energetycznych [redniego napięcia oraz urządzeG 
melioracyjnych,

10) umieszczenie na gondoli elektrowni wiatrowej 
logo producenta i inwestora lub wEa[ciciela elek-
trowni wiatrowych.

§8. 1. Na terenach oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1ZL, 2ZL, 3ZL ustala się zagospodaro-
wanie le[ne.

2. Na terenach oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1ZL, 2ZL, 3ZL dopuszcza się:

1) lokalizację urządzeG budowlanych,
2) lokalizację i roboty budowlane sieci i obiektów 

infrastruktury technicznej.

§9. 1. Na terenach oznaczonym na rysunku pla-

nu symbolem 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 
7WS, 8WS, 9WS, 10WS, 11WS, 12WS, 13WS, 
14WS, 15WS, 16WS, 17WS, 18WS, 19WS, 
20WS, 21WS, 22WS, 23WS, 24WS, 25WS ustala 
się lokalizację rowu odpEywowego.

2. Na terenach oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 
7WS, 8WS, 9WS, 10WS, 11WS, 12WS, 13WS, 
14WS, 15WS, 16WS, 17WS, 18WS, 19WS, 20WS, 
21WS, 22WS, 23WS, 24WS, 25WS dopuszcza się:

1) lokalizację urządzeG budowlanych, w tym w 
szczególno[ci elektroenergetycznych linii kablo-
wych i infrastruktury technicznej związanych z 
funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, elemen-
tów sterowania i automatyki,

2) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruk-
tury technicznej, w tym w szczególno[ci morliwo[ć 
przebudowy istniejących linii elektroenergetycznych 
[redniego napięcia,

3) lokalizację urządzeG budowlanych, w tym sta-
Eych i tymczasowych przejazdów, przy czym rozbiór-
ka tymczasowych obiektów winna nastąpić wraz z 
zakoGczeniem robót budowlanych związanych z bu-
dową lub likwidacją elektrowni wiatrowych.

§10. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 1KD-Z, 2KD-Z, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-
D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 
1KDX, 2KDX, 3KDX, 4KDX, 5KDX, 6KDX, 7KDX, 
8KDX, 9KDX, 10KDX, 11KDX, 12KDX, 13KDX, 
14KDX, 15KDX, 16KDX, 17KDX, 18KDX, 19KDX, 
20KDX ustala się:

1) lokalizację budowli drogowych,
2) zakaz budowy urządzeG reklamowych w formie 

wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamo-
wych.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1KD-Z, 2KD-Z, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 
4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 
1KDX, 2KDX, 3KDX, 4KDX, 5KDX, 6KDX, 7KDX, 
8KDX, 9KDX, 10KDX, 11KDX, 12KDX, 13KDX, 
14KDX, 15KDX, 16KDX, 17KDX, 18KDX, 19KDX, 
20KDX dopuszcza się:

1) lokalizację urządzeG budowlanych w tym w 
szczególno[ci elektroenergetycznych linii kablo-
wych i infrastruktury technicznej związanych z 
funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, elemen-
tów sterowania i automatyki,

2) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruk-
tury technicznej,

3) lokalizację zjazdów,
4) nasadzenia drzew i krzewów,
5) lokalizację obiektów maEej architektury.

§11. 1. Ustala się strefę ochrony archeologicz-
nej obejmującą obszar opracowania planu, w której 
przedmiotem ochrony są znaj dujące się w niej ru-
chome i nieruchome zabytki archeologiczne.

2. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w strefie 
ochrony archeologicznej powinny być uzgodnione 
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z konserwatorem zabytków, który okre[li warunki 
dopuszczające do realizacji inwestycji w zakresie 
ochrony zabytków archeologicznych o ile taki obo-
wiązek wynika z przepisów odrębnych.

§12. W zakresie infrastruktury technicznej uzbro-
jenia terenu:

1) dopuszcza się roboty budowlane związane z re-
alizacją sieci infrastruktury technicznej,

2) ustala się powiązanie sieci infrastruktury tech-
nicznej z ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie 
dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi,

3) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub 
studni,

4) odprowadzenie ciekEych odchodów zwierzę-
cych zgodnie z przepisami odrębnymi,

5) zagospodarowanie wód opadowych lub rozto-
powych na dziaEce budowlanej zgodnie z przepisami 
odrębnymi. W przypadku realizacji sieci kanalizacji 
deszczowej ustala się obowiązek odprowadzenia 
wód opadowych lub roztopowych do ww. sieci,

6) ustala się zagospodarowanie [cieków w posta-
ci wód opadowych i roztopowych z terenów utwar-
dzonych zgodnie z przepisami odrębnymi,

7) ustala się gromadzenie odpadów w specjalnie 
wydzielonym miejscu na terenie dziaEki budowlanej 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami 
oraz przepisami odrębnymi, stosowanie do celów 
grzewczych paliw o niskiej emisji zanieczyszczeG 
między innymi: energii elektrycznej, paliw staEych, 
pEynnych i gazowych oraz alternatywnych pródeE 
energii.

§13. W strefie oddziaEywania linii energetycznej 
[redniego napięcia dopuszcza się lokalizację zabu-
dowy pod warunkiem:

1) przeEorenia lub skablowania istniejących linii 
elektroenergetycznych,

2) uzyskania stosownych pozwoleG od gestora 
sieci.

§14. Ustala się stawkę sEurącą naliczeniu jednora-
zowych opEat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy, w wysoko[ci 30% dla wszystkich nieruchomo-
[ci w granicach okre[lonych w §1 pkt 6 niniejszej 
uchwaEy.

§15. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Pogorzeli.

§16. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Sierszulski
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 1087 z 
pópniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pópniejszy-
mi zmianami) i art. 216 ust. 2, pkt 1 ustawy z 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w 
Pogorzeli stwierdza, co następuje:

1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej:

1) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kom-
petencji których lery rozwój sieci: wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i 
cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego oraz na podstawie przepi-
sów odrębnych.

2) Zadania w zakresie gospodarki odpadami reali-
zowane będą zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego oraz zgodnie z gmin-
nym planem gospodarki odpadami jak równier na 
podstawie przepisów odrębnych.

3) Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 

inwestycje.
4) Dopuszcza się udziaE innych nir gmina inwesto-

rów w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy.

2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej okre[lonych w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

1) Wydatki z budretu gminy.
2) WspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy - w ramach m.in.: dotacji unij-
nych, dotacji samorządu województwa, dotacji i po-
ryczek z funduszy celowych, kredytów i poryczek 
bankowych, innych [rodków zewnętrznych.

3) UdziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieG o charakterze cywilnoprawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego, a takre 
wEa[cicieli nieruchomo[ci.

3. Zadania w zakresie budowy dróg finansowane 
będą przez budret gminy lub na podstawie porozu-
mieG z innymi podmiotami.

4. Ustalenia planu nie spowodują wydatków 
Gminy Pogorzela z tytuEu odszkodowaG, o których 
mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z 
pópn. zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli rozstrzy-
ga co następuje:

Ze względu na brak uwag do projektu miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego Farma 
Wiatrowa Pogorzela, wyEoronego do publicznego 
wglądu wraz z prognozą oddziaEywania na [rodowi-
sko w dniach od 21 grudnia 2009 r. do 22 stycznia 
2010 r. ustalono, re w terminie, w którym osoby 
fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowo[ci prawnej mogEy wnosić 

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XXXV/216/10

Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

Farma Wiatrowa Pogorzela

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY MIEJSKIEJ W POGORZELI W SPRAWIE REALIZACJI ZAPISANYCH 
W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF 

WDASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH 
PUBLICZNYCH

ZaEącznik nr 4
do uchwaEy Nr XXXV/216/10

Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

Farma Wiatrowa Pogorzela

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO 
WYDOqONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

FARMA WIATROWA POGORZELA
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uwagi dotyczące projektów planu, tj. do dnia 8 lute-
go 2010 r. do projektu planu - nie wniesiono uwag, 
w związku, z czym nie rozstrzyga się o sposobie ich 
rozpatrzenia.

w sprawie przekazania do realizacji zadania Powia-
tu Ostrzeszowskiego w zakresie pomocy spoEecznej 
zawarte w dniu 28 grudnia 2009 r. w Poznaniu po-
między:

POWIATEM Ostrzeszowskim reprezentowanym 
przez Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie reprezento-
wanym przez:

1. Lecha Janickiego - Przewodniczącego Zarządu 
Powiatu

2. Zofię Witkowską - Wicestarostę Ostrzeszow-
skiego

zwanym dalej Zleceniodawcą

a
MIASTEM POZNAF reprezentowanym przez:
Jerzego Stępnia - Zastępcę Prezydenta Miasta Po-

znania, zwanym dalej Zleceniobiorcą

Na podstawie §1 ust. 4 uchwaEy Nr XXXIII/188/09 
Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 25.08.2009 
r. w sprawie powierzenia Miastu PoznaG realizacji 
zadania publicznego z zakresu pomocy spoEecznej 
§1 ust. 3 uchwaEy Nr LXIV/894/V/2009 z dnia 8 
grudnia 2009 r. Rady Miasta Poznania w sprawie 
przyjęcia do realizacji zadania Powiatu Ostrzeszow-
skiego z zakresu pomocy spoEecznej, zawiera się po-
rozumienie o następującej tre[ci:

§1. 1. Zleceniodawca przekazuje, a Zlecenio-
biorca przyjmuje do realizacji zadanie polegające 
na szkoleniu, kwalifikowaniu i opiniowaniu kandy-
datów na rodziny zastępcze oraz na poradnictwie 
psychologiczno-pedagogicznym dla przeszkolonych 
rodzin zastępczych. Opiniowania kandydatów na 
rodziny zaprzyjapnione i udziaE pracownika O[rodka 
Adopcyjno-OpiekuGczego w posiedzeniu ZespoEu do 
spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w placów-
ce opiekuGczo-wychowawczej.

2. Realizacja zadaG wymienionych w ust. 1 w sto-
sunku do rodzin zastępczych bądp kandydatów na 
rodziny zastępcze wymaga imiennego skierowania 
wydanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Ostrzeszowie lub Dom Dziecka w Ostrze-
szowie.

3. Zleceniodawca zastrzega prawo udziaEu Komi-
sji Kwalifikacyjnej kandydatów na rodziców zastęp-
czych swojego przedstawiciela z Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie.

§2. Zadania wymienione w §1 Zleceniobiorca wy-
konywa będzie poprzez O[rodek Adopcyjne-Opie-
kuGczy z siedzibą w Poznaniu, al. Wielkopolska 
21/25, który jest jego jednostką organizacyjną.

§3. Kwalifikowanie kandydatów na rodziny za-
stępcze oraz poradnictwo psychologiczno -pedago-
giczne dla przeszkolonych rodzin zastępczych od-
bywa się będzie w siedzibie placówki wymienionej 
w §2.

§4. Powiat Ostrzeszowski ponosi będzie koszty 
realizacji przedmiotu porozumienia zgodnie z kal-
kulacją, przygotowaną przez O[rodek Adopcyjne - 
OpiekuGczy w Poznaniu:

1) koszt szkolenia dla kandydatów na rodzinę 
zastępczą - spokrewnioną lub niespokrewnioną z 
dzieckiem ( z wyjątkiem kandydatów do peEnienia 
funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem 
specjalistycznej rodziny zastępczej) oraz dla funk-
cjonującej rodziny zastępczej wynosi 1500 zE ( sEow-
nie: tysiąćpięćsetzEotych 00/100) za jedną rodzinę 
(bez względu na to, czy kandydatem jest rodzina 
czy osoba samotna).

2) Koszt szkolenia dla kandydatów na zawodową 
nie spokrewnioną z dzieckiem specjalistyczną rodzi-
nę zastępczą wynosi 2000 zE ( sEownie:dwatysiące-
zEotych 00/100) za jedną rodzinę (bez względu na 
to, czy kandydatem jest rodzina czy osoba samot-
na).

3) UdziaE pracownika O[rodka Adopcyjno-Opie-
kuGczego w jednym posiedzenie zespoEu ds. okreso-
wej oceny sytuacji dziecka w placówce opiekuGczo-
wychowawczej wynosi 600 zE (sEownie: sze[ćset 
00/100).

4) Opiniowanie kandydatów na rodziny zastępcze 
(w siedzibie OAO) - 300 zE za jedną rodzinę (rodziny 
po przeszkoleniu w PCPR kierowane do O[rodka z 
peEnym zestawem dokumentów).

5) Opiniowanie kandydatów na rodziny zaprzyjap-
nione - 600 zE - ze względu na konieczno[ć przepro-
wadzenia wywiadu [rodowiskowego przez pracow-
nika OAO w miejscu zamieszkania kandydatów.

§5. 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do regulo-
wania nalerno[ci z tytuEu realizacji przedmiotu poro-
zumienia w terminie 14 dni od daty otrzymania noty 
księgowej.
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