
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 216 ｠ 23338 ｠ Poz. 3926, 3927

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
uchwala się co następuje:

§1. W Uchwale Nr XLVI/340/2010 Rady Miejskiej 
w Krotoszynie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie 
zasad przyznawania uczniom Stypendium Burmi-
strza Krotoszyna za wyniki w nauce i wybitne osią-
gnięcia, wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje tre[ć:
ｧ1. W uznaniu za wysokie wyniki w nauce i wy-

bitne osiągnięcia ustanawia się Stypendium Burmi-
strza Krotoszyna dla uczniów szkóE podstawowych 
i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę 
Krotoszyn.

2. Stypendium Burmistrza Krotoszyna mogą otrzy-
mać równier uczniowie szkóE, o których mowa w 
ust. 1 prowadzonych przez organ inny nir Miasto i 
Gmina Krotoszyn, pod warunkiem, re są zameldo-
wani na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.ｦ

2. w §3 ust. 1 pkt 1) otrzymuje tre[ć:
ｧ1) w póEroczu poprzedzającym póErocze, bądp w 

drugim póEroczu danego roku szkolnego, w którym 
przyznaje się Stypendium Burmistrza Krotoszyna 
uzyskaE [rednią ocen co najmniej:

a)  w szkole podstawowej - 5.40;
b)  w gimnazjum - 5.20;ｦ
3. w §3 ust. 1 pkt 3) otrzymuje tre[ć:

ｧ3) w danym roku szkolnym wykazaE (udoku-
mentowane w inny sposób) wybitne osiągnięcia w 
jednej z dziedzin nauki lub sztuki przynajmniej na 
szczeblu wojewódzkim;ｦ

4 w §3 ust. 1 pkt 5) otrzymuje tre[ć:
ｧ5) w danym roku szkolnym zostaE laureatem kon-

kursu interdyscyplinarnego lub przedmiotowego na 
szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.ｦ

5 W §3 dodaje się ust. 3 o tre[ci:
ｧ3. SpeEnienie przez ucznia kryteriów, o których 

mowa w ust. 1 nie jest jednoznaczne z przyznaniem 
Stypendiumｦ.

6 w §6 dodaje się ust.6 o tre[ci:
ｧStypendium dla ucznia zameldowanego poza te-

renem Miasta i Gminy Krotoszyn, a uczęszczające-
go do jednej ze szkóE prowadzonych przez Miasto i 
Gminę Krotoszyn, w 50% finansuje Miasto i Gmina 
Krotoszyn, natomiast pozostaEe 50% finansuje na 
podstawie zawartego porozumienia gmina, w której 
uczeG jest zameldowany. W szczególnych przypad-
kach Burmistrz Krotoszyna more przyznać Stypen-
dium w peEnej wysoko[ciｦ.

§3. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

 Przewodnicząca Rady
(-) Zofia Jamka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 
1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 z pópn. zm.) oraz art. 14 ust. 8 oraz art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003 r. Nr 80 poz. 717, z pópn. zm.) w związku z 
uchwaEą Nr XXIII/107/08 Rady Gminy SEupca z dnia 
18 wrze[nia 2008 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla inwestycji - farma elektrowni 
wiatrowych oraz ustalenie zakazy zabudowy zagro-
dowej i mieszkaniowej na terenach poEoronych w 
gminie SEupca, w miejscowo[ciach: GóEkowo, Ko-
tunia, Kąty, Kowalewo Góry, Kowalewo Opactwo, 
Kowalewo SoEectwo, Wierzbocice, Wierzbno, Po-
niatówek i Wola Koszucka Parcele.

Rada Gminy SEupca uchwala co następuje.
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UCHWADA NR LIII/392/2010 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwaEy Nr XLVI/340/2010 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 stycznia 2010r. 
w sprawie zasad przyznawania uczniom Stypendium Burmistrza Krotoszyna za wyniki w nauce i wybitne 

osiągnięcia
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UCHWADA NR XLV/237/2010 RADY GMINY SDUPCA

 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji - farma elektrowni wia-
trowych oraz ustalenie zakazu zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej na terenach poEoronych w gminie 
SEupca, w miejscowo[ciach: GóEkowo, Kotunia, Kąty, Kowalewo Góry, Kowalewo Opactwo, Kowalewo 

SoEectwo, Wierzbocice, Wierzbno, Poniatówek i Wola Koszucka Parcele
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§1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze studium uwa-
runkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy SEupca ｠ uchwaEa nr XXIII/109/08 
z dnia 18 wrze[nia 2008 r., uchwala się miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla inwe-
stycji - farma elektrowni wiatrowych oraz ustalenie 
zakazu zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej na 
wybranych terenach poEoronych w gminie SEupca, 
w miejscowo[ciach: GóEkowo, Kotunia, Kąty, Ko-
walewo Góry, Kowalewo Opactwo, Kowalewo So-
Eectwo, Wierzbocice, Wierzbno, Poniatówek i Wola 
Koszucka Parcele.

1.  Granice obszaru objętego uchwaEą zostaEy na-
niesione na rysunku planu, w skali 1:2000, stano-
wiącym zaEącznik nr 2.

2.  Plan miejscowy skEada się z tre[ci niniejszej 
uchwaEy oraz integralnych czę[ci:

1)  ukEad arkuszy rysunku planu - zaEącznik nr 1
2)  rysunek planu ｠ w skali 1:2000, skEadającym 

się z arkusza nr 1 do nr 13 w skali 1:2000, - zaEącz-
nik nr 2;

3)  fragment studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy SEupca z 
zaznaczona granicą terenu objętego planem｠ za-
Eącznik nr 3

4)  rozstrzygnięcia Rady Gminy SEupca dotyczące-
go sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu w 
czasie wyEorenia do publicznego wglądu ｠ zaEącznik 
nr 4;

5)  rozstrzygnięcia Rady Gminy SEupca o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej nalerących do zadaG wEa-
snych gminy ｠ zaEącznik nr 5.

RozdziaE 1
Przepisy ogólne

§2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1)  ustawie ｠ nalery przez to rozumieć ustawę z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym;

2)  planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwaEy;

3)  uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Gminy SEupca;

4)  przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewarać na obszarze w obrębie linii rozgraniczają-
cych, okre[lone symbolem;

5)  przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podsta-
wowe, które uzupeEniają lub wzbogacają przezna-
czenie podstawowe;

6)  zabudowa gospodarcza związana z produkcją 
rolną - nalery przez to rozumieć budynki gospodar-
cze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych,

7)  pasie technologicznym linii elektroenergetycz-

nej ｠ nalery przez to rozumieć obszar na którym do-
puszcza się prowadzenie prac związanych z budo-
wą, przebudową, modernizacją i eksploatacją linii, 
w granicach którego zamyka się ponadnormatywne 
oddziaEywanie tej linii;

8)  maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - 
nalery przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysun-
ku planu, poza którą nie wolno wprowadzać nowej 
zabudowy;

9)  powierzchni terenu biologicznie czynnej ｠ nale-
ry przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicz-
nie czynną w rozumieniu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie;

10) maksymalnej powierzchni zabudowanej - nale-
ry przez to rozumieć wskapnik wielko[ci powierzch-
ni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaEki lub 
terenu;

11) ponadnormatywne oddziaEywanie haEasu - na-
lery przez to rozumieć przekroczenie dopuszczal-
nych natęreG haEasu na terenach objętych ochroną 
akustyczną

§3. Przedmiotem planu jest okre[lenie:
1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania;

2)  zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego;

3)  zasad ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego;

4)  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej;

5)  wymagaG wynikających z potrzeb ksztaEtowa-
nia przestrzeni publicznych;

6)  parametrów i wskapników ksztaEtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii 
zabudowy, gabarytów obiektów i wskapników in-
tensywno[ci zabudowy;

7)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 
mas ziemnych;

8)  szczegóEowych zasad i warunków scalania i 
podziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejsco-
wym;

9)  szczegóEowych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeG w ich urytkowaniu, w tym 
zakazu zabudowy;

10)  zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11)  sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i urytkowania terenów;

12)  stawek procentowych, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.
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§4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)  granica planu miejscowego;
2)  symbol terenu;
3)  linia rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu [ci[le okre[lona;
4)  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy;

RozdziaE 2
Przepisy szczegóEowe

§5. Ustala się na terenie gminy SEupca, budowę 
farmy elektrowni wiatrowych z równoczesnym 
wprowadzeniem zakazu budowy budynków miesz-
kalnych w granicach ponadnormatywnego oddziaEy-
wania haEasu.

§6. W granicach terenu objętego planem wyzna-
cza się tereny, dla których ustala się następujące 
przeznaczenie:

1)  dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami R przeznaczenie podstawowe: - tereny 
rolnicze, na których nalery prowadzić gospodarkę 
rolną, zgodnie z przepisami odrębnymi; przeznacze-
nie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza związana 
z produkcją rolną, infrastruktura techniczna, linia 
400kV z dopuszczeniem prowadzenia prac remon-
towo-modernizacyjnych;

2)  dla terenów oznaczonych rysunku planu sym-
bolami ZL - przeznaczenie podstawowe: tereny la-
sów, na których nalery prowadzić gospodarkę le-
[ną, zgodnie z przepisami odrębnymi; przeznaczenie 
dopuszczalne: infrastruktura techniczna.

3)  dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami WS ｠ przeznaczenie podstawowe: tere-
ny wód powierzchniowych [ródlądowych, na któ-
rych gospodarowanie wodami winno odbywać się 
zgodnie z przepisami odrębnymi; przeznaczenie do-
puszczalne: infrastruktura techniczna, linia 400kV 
z dopuszczeniem prowadzenia prac remontowo-mo-
dernizacyjnych;

4)  dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem RM przeznaczenie podstawowe: teren 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych; 
przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura tech-
niczna;

5)  dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem P,U - przeznaczenie podstawowe: teren 
obiektów produkcyjnych, skEadów i magazynów ( 
w tym instalacji sEurących do produkcji biogazu ) 
oraz teren zabudowy usEugowej, przeznaczenie do-
puszczalne: infrastruktura techniczna, linia 400kV 
z dopuszczeniem prowadzenia prac remontowo-mo-
dernizacyjnych;

6)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem KD-A ｠ przeznaczenie podstawowe: tereny 
dróg publicznych ｠ autostrada, na których warun-
ki techniczne i wykonywanie transportu winny być 
zgodne z przepisami szczególnymi; przeznaczenie 
dopuszczalne: infrastruktura techniczna.

7)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem KD-W ｠ przeznaczenie podstawowe: tereny 
dróg publicznych ｠ droga wojewódzka, na których 
warunki techniczne i wykonywanie transportu win-
ny być zgodne z przepisami szczególnymi; przezna-
czenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna, linia 
400kV z dopuszczeniem prowadzenia prac remon-
towo-modernizacyjnych.

8)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem KD-P ｠ przeznaczenie podstawowe: tereny 
dróg publicznych ｠ droga powiatowa , na których 
warunki techniczne i wykonywanie transportu win-
ny być zgodne z przepisami szczególnymi; przezna-
czenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna, linia 
400kV z dopuszczeniem prowadzenia prac remon-
towo-modernizacyjnych.

9)  dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KD-G ｠ przeznaczenie podstawowe: te-
reny dróg publicznych ｠ droga gminna, na których 
warunki techniczne i wykonywanie transportu win-
ny być zgodne z przepisami szczególnymi; przezna-
czenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna, linia 
400kV z dopuszczeniem prowadzenia prac remon-
towo-modernizacyjnych.

10)  dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KDW ｠ przeznaczenie podstawowe: te-
reny dróg wewnętrznych , na których warunki tech-
niczne i wykonywanie transportu winny być zgodne 
z przepisami szczególnymi; przeznaczenie dopusz-
czalne: infrastruktura techniczna, linia 400kV z do-
puszczeniem prowadzenia prac remontowo-moder-
nizacyjnych.

11)  dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami IT-E ｠ przeznaczenie podstawowe: tere-
ny infrastruktury technicznej ｠ elektrownie wiatro-
we i place montarowe wraz z urządzeniami i insta-
lacjami, przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura 
techniczna, linia 400kV z dopuszczeniem prowadze-
nia prac remontowo-modernizacyjnych.

12)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolami I-W ｠ przeznaczenie podstawowe: teren 
infrastruktury technicznej ｠ ujęcie wody, przezna-
czenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna.

§7. Dla caEego terenu objętego planem ustala się 
następujące zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

1.  Zakazuje się lokalizacji nowych budynków 
mieszkalnych lub nowych obiektów budowlanych 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
w pasach technologicznych linii elektroenergetycz-
nych i w odlegEo[ci 350 m od elektrowni wiatro-
wych;

2.  Zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy w ob-
szarze pasów technologicznych linii elektroenerge-
tycznych;

3.  Rozbudowa i przebudowa istniejących oraz 
budowa nowych obiektów budowlanych wyma-
ga zachowania bezpiecznych, okre[lonych w od-
powiednich przepisach i normach, odlegEo[ci tych 
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obiektów od przewodów roboczych linii elektroener-
getycznych;

4.  Obiekty budowlane stanowiące przeszkodę lot-
niczą z uwagi na ich wysoko[ć podlegają zgEoszeniu 
do organów wEa[ciwych w zakresie przeszkód lotni-
czych przed uzyskaniem pozwolenia na ich budowę, 
tj. do Szefostwa SEurby Ruchu Lotniczego SiE Zbroj-
nych RP, WydziaE Lotniskowy w zakresie przeszkód 
lotniczych o wysoko[ci równej lub wyrszej nir 50 m 
npt, oraz do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 
zakresie przeszkód o wysoko[ci powyrej 100m npt.

§8. Ustala się następujące zasady ochrony [rodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Natęrenie pola elektrycznego emitowanego 
przez linię 400 kV, 220 kV i 110 kV w miejscach 
dostępnych dla ludno[ci nie more przekroczyć war-
to[ci okre[lonych w przepisach odrębnych;

2.  Natęrenie pola magnetycznego emitowanego 
przez linię 400 kV, 220 kV i 110 kV nie more prze-
kroczyć warto[ci 60A/m;

3.  OddziaEywanie akustyczne linii 400 kV, 220 
kV i 110 kV nie more przekraczać warto[ci dopusz-
czalnych poza ustalonym pasem technologicznym;

4.  Dla istniejących i nowo budowanych linii 
elektroenergetycznych ustala się następujące pasy 
technologiczne: 

linia 400kV ｠ 35 m w obie strony od osi linii 
linia 220kV ｠ 35 m w obie strony od osi linii 
linia 110 kV ｠ 15,0 m od rzutu poziomego skraj-

nego przewodu linii
 linia 30 kV ｠ 7,5 m od rzutu poziomego skrajnego 

przewodu linii.  
15 kV ｠ 5 m od rzutu poziomego skrajnego prze-

wodu linii 
0,4 kV - 3 m od rzutu poziomego skrajnego prze-

wodu linii. 
W pasach technologicznych linii elektroenerge-

tycznych obowiązuje bezwzględny zakaz realizacji 
obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt 
ludzi.

5. W celu zminimalizowania ryzyka kolizji ptaków 
z linią, projektowaną linię elektroenergetyczną 400 
kV na odcinku w przę[le nr 72-73, nalery oznako-
wać elementami ostrzegawczymi np. kolorowe spi-
rale lub odstraszającymi np. makiety ptaków dra-
piernych.

6. OddziaEywanie akustyczne elektrowni wiatro-
wych, nie more przekraczać warto[ci dopuszczal-
nych odpowiednio dla danego rodzaju przeznacze-
nia terenu;

7.  Wody opadowe i roztopowe z powierzchni 
dachów oraz terenów zielonych mogą być odpro-
wadzane w sposób niezorganizowany do ziemi w 
granicach nieruchomo[ci do której inwestor posiada 
tytuE prawny;

8. Zcieki w postaci wód opadowych i roztopo-
wych z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych, 
w tym z parkingów, przy wprowadzaniu do wód lub 
do ziemi w przypadkach okre[lonych przepisami od-

rębnymi nalery oczy[cić do jako[ci wymaganej tymi 
przepisami;

9.  Ustala się następujące warunki postępowania 
z odpadami:

1)  selektywne gromadzenie odpadów w wyzna-
czonych miejscach w przystosowanych pojemni-
kach oraz przekazywanie do odzysku lub unieszko-
dliwienia, zgodnie z gminnym planem gospodarki 
odpadami i przepisami odrębnymi;

2)  odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, zuryte 
baterie i akumulatory winny być gromadzone w her-
metycznych pojemnikach i transportowane do miej-
sca odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z gmin-
nym planem gospodarki odpadami oraz przepisami 
odrębnymi;

10.  Na terenie objętym planem wprowadza się 
zakaz:

1)  skEadowania i unieszkodliwiania jakichkolwiek 
odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpa-
dów niebezpiecznych,

2)  odprowadzenie nieczysto[ci ciekEych bezpo-
[rednio do gruntu i cieków wodnych.

11.  Ustala się ochronę wód powierzchniowych i 
podziemnych z zachowaniem wymogów wynikają-
cych z przepisów prawa.

12.  Zbędne masy ziemi powstające w czasie re-
alizacji inwestycji nalery wykorzystać do nowego 
uksztaEtowania terenu w granicy dziaEki wEasnej lub 
sąsiednich, lub skEadować zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębny-
mi.

13.  DziaEalno[ć produkcyjna i usEugowa prowa-
dzona na terenach objętych planem nie more powo-
dować przekroczenia standardów jako[ci [rodowi-
ska poza terenem do którego inwestor posiada tytuE 
prawny lub wyznaczonym w planie.

14.  Wszelkie urządzenia lokalizowane na obsza-
rze opracowania planu nie mogą powodować emisji 
przekraczających warto[ci dopuszczalnych, okre-
[lonych w przepisach regulujących dopuszczalne 
poziomy substancji w powietrzu oraz marginesy to-
lerancji dla dopuszczalnych poziomów substancji w 
powietrzu.

15.  Z zakresu ochrony przed haEasem wskazuje 
się, ir tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem RM nalerą do kategorii terenów zabudowy 
zagrodowej.

16.  W ksztaEtowaniu i ochronie zieleni urządzonej 
i nieurządzonej:

a)  na terenach zabudowy przeznaczyć na po-
wierzchnie biologicznie czynną powierzchnie dziaEki 
okre[loną w przepisach szczegóEowych niniejszego 
planu,

b)  usuwać drzewa i krzewy przy rozbudowie i bu-
dowie obiektów budowlanych tylko jereli ich likwi-
dacja wynika z ustaleG planu lub przepisów prawa,

c)  dopuszcza się usuwanie drzew i krzewów 
utrudniających transport elementów elektrowni wia-
trowych.
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§9. Ustala się następujące zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
wspóEczesnej:

1.  Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, na terenach ochrony zaewidencjo-
nowanych stanowisk archeologicznych, ustala się 
obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Urzędem 
Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Ko-
ninie, inwestycji związanych z zagospodarowaniem 
i zabudowaniem terenu objętego planem a wyma-
gających prac ziemnych, celem ustalenia obowiązu-
jącego inwestora zakresu badaG archeologicznych;

2.  Nie okre[la się innych zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
wspóEczesnej z uwagi na nie występowanie wymie-
nionych zagadnieG na obszarze objętym planem.

§10. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych nie wprowa-
dza się ustaleG z uwagi na nie występowanie prze-
strzeni publicznych na obszarze objętym planem.

§11. Ustala się następujące parametry i wskapniki 
dotyczące ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1.  Na terenach obiektów produkcyjnych, skEadów 
i magazynów oraz teren zabudowy usEugowej, ozna-
czonych symbolem przeznaczenia P,U ustala się na-
stępujące szczegóEowe warunki, zasady i standardy 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1)  dla kardej dziaEki budowlanej obowiązuje:

2)  ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię 
zabudowy:

a)  od krawędzi jezdni drogi krajowej ｠ autostrady 
(z uwzględnieniem rozbudowy autostrady o trzeci 
pas ruchu) oraz projektowanych Eącznic węzEa SEup-
ca:

- obiekty budowlane nie przeznaczone na pobyt 
ludzi 50 m;

- jednokondygnacyjne obiekty budowlane z po-
mieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi 120 
m;

- wielokondygnacyjne obiekty budowlane z po-
mieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi 150 
m;

b)  od granicy dziaEki z drogą wojewódzką 20 m;
c)  od granicy dziaEki z drogą powiatową 20 m;
d)  od granicy dziaEki z drogą gminną 15 m;
e)  od granicy dziaEki z drogą wewnętrzną 5m;
3) dla zabudowy usEugowej nalery zapewnić 

miejsca postojowe w ilo[ci 1mp/50m² powierzchni 
urytkowej;

4) dla obiektów produkcyjnych, skEadów i maga-
zynów nalery zapewnić miejsca postojowe i place 

dostawcze o powierzchni co najmniej 30% po-
wierzchni zabudowy.

5)  obsEuga komunikacyjna poprzez drogi powiato-
we, gminne i wewnętrzne;

6)  w przypadku o[wietlenia terenów, na których 
będą lokalizowane obiekty produkcyjne, skEady i ma-
gazyny oraz usEugowe, o[wietlenie terenów przy-
legEych do pasa drogowego autostrady, nie more 
powodować ol[nienia urytkowników autostrady ( 
wymóg ten nie dotyczy węzEa SEupca);

7)  ustala się zakaz umieszczania wzdEur autostra-
dy reklam, w tym szyldów i symbolu/oznaczenia 
prowadzącego dziaEalno[ć gospodarczą, skierowa-
nych do urytkowników do urytkowników autostra-
dy, a tym samym mogących wpEywać na obnirenie 
bezpieczeGstwa ruchu na autostradzie.

2.  Na terenach zabudowy zagrodowej, oznaczo-
nych symbolem przeznaczenia RM ustala się nastę-
pujące szczegóEowe warunki, zasady i standardy 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1)  dla kardej dziaEki budowlanej obowiązuje:
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14.   Wszelkie  urządzenia  lokalizowane  na  obszarze opracowania  planu  nie  mogą  powodować  emisji przekraczających  wartości  dopuszczalnych,  określonych w przepisach  regulujących  dopuszczalne  poziomy substancji  w powietrzu  oraz  marginesy  tolerancji  dla dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. 15.   Z zakresu ochrony przed hałasem wskazuje się, iż  tereny  zabudowy  zagrodowej  w gospodarstwach rolnych, oznaczone na rysunku planu symbolem RM należą do kategorii terenów zabudowy zagrodowej. 16.    W  kształtowaniu  i ochronie  zieleni  urządzonej i nieurządzonej: a)   na  terenach  zabudowy  przeznaczyć  na powierzchnie  biologicznie  czynną  powierzchnie działki  określoną  w przepisach  szczegółowych niniejszego planu, b)   usuwać  drzewa  i krzewy  przy  rozbudowie i budowie  obiektów  budowlanych  tylko  jeżeli  ich likwidacja  wynika  z ustaleń  planu  lub  przepisów prawa, c)   dopuszcza  się  usuwanie  drzew  i krzewów utrudniających  transport  elementów  elektrowni wiatrowych. §9.  Ustala  się  następujące  zasady  ochrony  dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 1.    Dla  ochrony  archeologicznego  dziedzictwa kulturowego, na terenach ochrony zaewidencjonowanych  

 

stanowisk  archeologicznych,  ustala  się  obowiązek uzgadniania  z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu,  Delegatura w Koninie,  inwestycji  związanych z zagospodarowaniem  i zabudowaniem  terenu  objętego planem  a wymagających  prac  ziemnych,  celem  ustalenia obowiązującego  inwestora  zakresu  badań archeologicznych; 2.  Nie określa się innych zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  i zabytków  oraz  dóbr  kultury  współczesnej z uwagi na nie występowanie wymienionych zagadnień na obszarze objętym planem. §10.  W  zakresie  wymagań  wynikających  z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie wprowadza się ustaleń  z uwagi  na  nie  występowanie  przestrzeni publicznych na obszarze objętym planem. §11.  Ustala  się  następujące  parametry  i wskaźniki dotyczące  kształtowania  zabudowy  oraz zagospodarowania terenu: 1.    Na  terenach  obiektów  produkcyjnych,  składów i magazynów  oraz  teren  zabudowy  usługowej, oznaczonych  symbolem  przeznaczenia  P,U  ustala  się następujące  szczegółowe  warunki,  zasady  i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1)   dla każdej działki budowlanej obowiązuje: 
 

 

- RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 maksymalna wysokość zabudowy [m] 25 
2 geometria dachu nie ustala się 
3 minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki usługowej [m²] 1000 
4 minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki produkcyjnej, 

składowej, magazynowej [m²] 
2500 

5 minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki [m] 30 
6 minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni 

działki] 
15 

7 maksymalna powierzchnia zabudowy [% powierzchni działki] 70 
 2)   ustala  się  maksymalną  nieprzekraczalną  linię zabudowy: a)   od krawędzi jezdni drogi krajowej – autostrady (z uwzględnieniem  rozbudowy  autostrady  o trzeci pas  ruchu)  oraz  projektowanych  łącznic  węzła Słupca: ‐‐   obiekty  budowlane  nie  przeznaczone  na  pobyt ludzi 50 m; ‐‐   jednokondygnacyjne  obiekty  budowlane z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi 120 m; ‐‐   wielokondygnacyjne  obiekty  budowlane z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi 150 m; b)   od granicy działki z drogą wojewódzką 20 m; c)   od granicy działki z drogą powiatową 20 m; d)   od granicy działki z drogą gminną 15 m; e)   od granicy działki z drogą wewnętrzną 5m; 
 
 

 
 
 
 3)   dla zabudowy usługowej należy zapewnić miejsca postojowe  w ilości  1mp/50m²  powierzchni użytkowej; 4)   dla  obiektów  produkcyjnych,  składów i magazynów  należy  zapewnić  miejsca  postojowe i place dostawcze o powierzchni  co najmniej  30% powierzchni zabudowy. 5)   obsługa komunikacyjna poprzez drogi powiatowe, gminne i wewnętrzne; 6)   w  przypadku  oświetlenia  terenów,  na  których będą  lokalizowane  obiekty  produkcyjne,  składy i magazyny  oraz  usługowe,  oświetlenie  terenów przyległych  do  pasa  drogowego  autostrady,  nie może  powodować  olśnienia  użytkowników autostrady  (  wymóg  ten  nie  dotyczy  węzła Słupca); 
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2)  ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię 
zabudowy od strony drogi powiatowej 8 m, zgodnie 
z rysunkiem planu;

3)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
dachy pokryte dachówką lub materiaEem dachów-
kopodobnym lub blachą, sko[ne jedno lub wielospa-
dowe, o kącie nachylenia 25 ｠ 45 stopni;

4)  dla zabudowy gospodarczej i gararowej dachy 
pEaskie lub sko[ne jedno lub wielospadowe o kącie 
nachylenia 25 ｠ 45 stopni;

5)  elewacje budynków mieszkalnych tynkowane 
w kolorach pastelowych lub z cegEy, drewna albo 
kamienia;

6)  nalery zapewnić minimum 2 miejsca postojo-
we;

7)  obsEuga komunikacyjna od strony drogi powia-
towej poprzez istniejące zjazdy.

3.  Na terenach infrastruktury technicznej ｠ elek-
trownie wiatrowe i place montarowe wraz z urzą-
dzeniami i instalacjami, oznaczonych symbolem 
przeznaczenia IT-E, ustala się następujące szcze-
góEowe warunki, zasady i standardy ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)  maksymalna wysoko[ć elektrowni wiatrowej 
wraz ze [migEem w pozycji pionowej 160 m npt;

2)  maksymalna wysoko[ć budowli i instalacji do 
pomiaru wiatru 120 m npt;

3)  moc jednej turbiny 1,8 ｠ 3,5 MW;
4)  maksymalna powierzchnia zabudowana 5 %;
5)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10 %;
6)  ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię 

zabudowy fundamentu elektrowni wiatrowej:
a)  od krawędzi jezdni drogi krajowej ｠ autostrady 

(z uwzględnieniem rozbudowy autostrady o trzeci 
pas ruchu) oraz projektowanych Eącznic węzEa SEup-
ca, nie mniejsza nir wysoko[ć elektrowni wiatrowej 
wraz ze [migEem w pozycji pionowej;

b)  od granicy dziaEki z drogą wojewódzką 20 m;
c)  od granicy dziaEki z drogą powiatową 20 m;
d)  od granicy dziaEki z drogą gminną 15 m;
e)  od granicy dziaEki z drogą wewnętrzną 5m;
7)  obsEuga komunikacyjna drogami wewnętrzny-

mi;

8)  w przypadku o[wietlenia terenów, na których 
lokalizowane są elektrownie wiatrowe, o[wietlenie 
terenów przylegEych do pasa drogowego autostra-
dy, nie more powodować ol[nienia urytkowników 
autostrady ( wymóg ten nie dotyczy węzEa SEupca);

9)  ustala się zakaz umieszczania wzdEur autostra-
dy reklam, w tym szyldów i symbolu/oznaczenia 
producenta (nie dotyczy gondoli turbiny) lub wEa-
[ciciela elektrowni wiatrowych, skierowanych do 
urytkowników do urytkowników autostrady, a tym 
samym mogących wpEywać na obnirenie bezpie-
czeGstwa ruchu na autostradzie.

4.  Na terenie infrastruktury technicznej ｠ ujęcie 
wody, oznaczonym symbolem przeznaczenia I-W, 
ustala się następujące szczegóEowe warunki, zasa-
dy i standardy ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:

1)  maksymalna wysoko[ć zabudowy 5,0 m npt;
2)  maksymalna powierzchnia zabudowana 50 %;
3)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10 %;
4)  ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię 

zabudowy od strony drogi wojewódzkiej 20,0 m;
5)  dachy pEaskie lub sko[ne o kącie nachylenia 

25 ｠ 45 stopni;
6)  obsEuga komunikacyjna od strony drogi we-

wnętrznej.
7)  Na terenie ochrony bezpo[redniej ujęć wód 

podziemnych zabronione jest urytkowanie gruntów 
do celów niezwiązanych z eksploatacji ujęcia wody.

5.  Na terenie rolnym, oznaczonym symbolem 
przeznaczenia R, ustala się następujące szczegóEo-
we warunki, zasady i standardy ksztaEtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu:

1)  maksymalna wysoko[ć zabudowy związanej z 
produkcją rolną 7,0 m npt;

2)  maksymalna powierzchnia zabudowana 10 %;
3)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

80 %;
4)  ustala się maksymalne nieprzekraczalne linię 

zabudowy
a)  od krawędzi jezdni drogi krajowej ｠ autostrady 

(z uwzględnieniem rozbudowy autostrady o trzeci 
pas ruchu) oraz projektowanych Eącznic węzEa SEup-
ca:
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7)   ustala  się  zakaz  umieszczania  wzdłuż  autostrady reklam,  w tym  szyldów  i symbolu/oznaczenia prowadzącego  działalność  gospodarczą, skierowanych do użytkowników do użytkowników autostrady,  a tym  samym  mogących  wpływać  na obniżenie bezpieczeństwa ruchu na autostradzie. 

2.   Na terenach zabudowy zagrodowej, oznaczonych symbolem  przeznaczenia  RM  ustala  się  następujące szczegółowe  warunki,  zasady  i standardy  kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1)   dla każdej działki budowlanej obowiązuje: 
 
 

- RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej[m] - do kalenicy 9,5 
2 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 

mieszkaniowej 
2 

3 Maksymalna wysokość pozostałej zabudowy [m] - do kalenicy 6 
4 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych pozostałej zabudowy 2 
5 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki] 30 
6 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 40 
7 Preferowany układ kalenicy dachu obiektu w relacji do linii 

zabudowy budynków mieszkaniowych równoległy 
równoległy 

 2)   ustala  się  maksymalną  nieprzekraczalną  linię zabudowy  od  strony  drogi  powiatowej  8 m, zgodnie z rysunkiem planu; 3)   dla  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej dachy  pokryte  dachówką  lub  materiałem dachówkopodobnym  lub blachą,  skośne  jedno  lub wielospadowe, o kącie nachylenia 25 – 45 stopni; 4)   dla  zabudowy  gospodarczej  i garażowej  dachy płaskie lub skośne jedno lub wielospadowe o kącie nachylenia 25 – 45 stopni; 5)   elewacje  budynków  mieszkalnych  tynkowane w kolorach  pastelowych  lub  z cegły,  drewna  albo kamienia; 6)   należy zapewnić minimum 2 miejsca postojowe; 7)   obsługa  komunikacyjna  od  strony  drogi powiatowej poprzez istniejące zjazdy. 3.    Na  terenach  infrastruktury  technicznej  – elektrownie  wiatrowe  i place  montażowe  wraz z urządzeniami  i instalacjami,  oznaczonych  symbolem przeznaczenia  IT‐E,  ustala  się  następujące  szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1)   maksymalna wysokość elektrowni wiatrowej wraz ze śmigłem w pozycji pionowej 160 m npt; 2)   maksymalna  wysokość  budowli  i instalacji  do pomiaru wiatru 120 m npt; 3)   moc jednej turbiny 1,8 – 3,5 MW; 4)   maksymalna powierzchnia zabudowana 5 %; 5)   minimalna  powierzchnia  biologicznie  czynna  10 %; 6)   ustala  się  maksymalną  nieprzekraczalną  linię zabudowy fundamentu elektrowni wiatrowej: a)   od krawędzi jezdni drogi krajowej – autostrady (z uwzględnieniem  rozbudowy  autostrady  o trzeci pas  ruchu)  oraz  projektowanych  łącznic  węzła Słupca,  nie  mniejsza  niż  wysokość  elektrowni wiatrowej wraz ze śmigłem w pozycji pionowej; b)   od granicy działki z drogą wojewódzką 20 m; c)   od granicy działki z drogą powiatową 20 m; d)   od granicy działki z drogą gminną 15 m; 

 e)   od granicy działki z drogą wewnętrzną 5m; 7)   obsługa komunikacyjna drogami wewnętrznymi; 
 8)   w  przypadku  oświetlenia  terenów,  na  których lokalizowane  są  elektrownie  wiatrowe, oświetlenie  terenów  przyległych  do  pasa drogowego  autostrady,  nie  może  powodować olśnienia  użytkowników  autostrady  (  wymóg  ten nie dotyczy węzła Słupca); 9)   ustala  się  zakaz  umieszczania  wzdłuż  autostrady reklam,  w tym  szyldów  i symbolu/oznaczenia producenta  (nie  dotyczy  gondoli  turbiny)  lub właściciela  elektrowni wiatrowych,  skierowanych do  użytkowników  do  użytkowników  autostrady, a tym  samym  mogących  wpływać  na  obniżenie bezpieczeństwa ruchu na autostradzie. 4.    Na  terenie  infrastruktury  technicznej  –  ujęcie wody,  oznaczonym  symbolem  przeznaczenia  I‐W,  ustala się  następujące  szczegółowe  warunki,  zasady  i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1)   maksymalna wysokość zabudowy 5,0 m npt; 2)   maksymalna powierzchnia zabudowana 50 %; 3)   minimalna  powierzchnia  biologicznie  czynna  10 %; 4)   ustala  się  maksymalną  nieprzekraczalną  linię zabudowy od strony drogi wojewódzkiej 20,0 m; 5)   dachy  płaskie  lub  skośne  o kącie  nachylenia  25  – 45 stopni; 6)   obsługa  komunikacyjna  od  strony  drogi wewnętrznej. 7)   Na  terenie  ochrony  bezpośredniej  ujęć  wód podziemnych  zabronione  jest  użytkowanie gruntów  do  celów  niezwiązanych  z eksploatacji ujęcia wody. 5.    Na  terenie  rolnym,  oznaczonym  symbolem przeznaczenia  R,  ustala  się  następujące  szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1)   maksymalna  wysokość  zabudowy  związanej z produkcją rolną 7,0 m npt; 
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- obiekty budowlane nie przeznaczone na pobyt 
ludzi 50 m;

- jednokondygnacyjne obiekty budowlane z po-
mieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi 120 
m;

- wielokondygnacyjne obiekty budowlane z po-
mieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi 150 
m;

b)  od granicy dziaEki z drogą wojewódzką 20 m;
c)  od granicy dziaEki z drogą powiatową 20 m;
d)  od granicy dziaEki z drogą gminną 15 m;
e)  od granicy dziaEki z drogą wewnętrzną 5m;
5)  dachy pEaskie lub sko[ne o kącie nachylenia 

25 ｠ 45 stopni;
6)  obsEuga komunikacyjna od strony dróg powia-

towych, gminnych i wewnętrznych.
6.  Na terenie lasów, oznaczonym symbolem prze-

znaczenia ZL, ustala się następujące szczegóEowe 
warunki, zasady i standardy ksztaEtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu:

1)  maksymalna wysoko[ć zabudowy związanej z 
produkcją le[ną 7,0 m npt;

2)  maksymalna powierzchnia zabudowana 50 %;
3)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10 %;
4)  ustala się maksymalne nieprzekraczalne linię 

zabudowy
a)  od granicy dziaEki z drogą wojewódzką 20 m;
b)  od granicy dziaEki z drogą powiatową 20 m;
c)  od granicy dziaEki z drogą gminną 15 m;
d)  od granicy dziaEki z drogą wewnętrzną 5m;
5)  dachy pEaskie lub sko[ne o kącie nachylenia 

25 ｠ 45 stopni;
6)  obsEuga komunikacyjna od strony dróg powia-

towych, gminnych i wewnętrznych.
7.  Na terenie wód powierzchniowych [ródlądo-

wych, oznaczonym symbolem przeznaczenia WS, 
ustala się następujące szczegóEowe warunki, zasa-
dy i standardy ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:

1)  ustala się zakaz realizacji obiektów budowla-
nych nie związanych z przeznaczeniem terenu za 
wyjątkiem obiektów obsEugi technicznej i urządzeG 
pomocniczych.

8.  Na terenie drogi publicznej ｠ autostrady A2, 
oznaczonej symbolem przeznaczenia KD-A, usta-
la się następujące szczegóEowe warunki, zasady i 
standardy ksztaEtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu:

1)  utrzymuje się dotychczasowy pas drogowy 
autostrady, objęty decyzją lokalizacyjną autostrady 
wraz z obiektami towarzyszącymi, wydaną przez 
Wojewodę PoznaGskiego.

2)  dojazd do autostrady morliwy jest wyEącznie 
poprzez ukEad dróg obsEugujących z wEączeniem na 
istniejących węzEach drogowych;

3)  ustala się zakaz budowy nowych, bezpo[red-
nich zjazdów z drogi;

4)  pasie drogowym ustala się zakaz prowadzenia 
infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjo-

nowaniem drogi;
5)  dopuszcza się lokalizację przej[ć poprzecznych 

infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjo-
nowaniem autostrady, bez morliwo[ci wstrzymania 
ruchu w trakcie realizacji takiej infrastruktury, na 
warunkach ustalonych przez zarządcę drogi

9.  Na terenie drogi publicznej wojewódzkiej ｠ 
droga klasy G, oznaczonej symbolem przeznaczenia 
KD-W, ustala się następujące szczegóEowe warunki, 
zasady i standardy ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:

1)  ustala się dotychczasową szeroko[ć w liniach 
rozgraniczających;

2)  ustala się zakaz wprowadzania obiektów bu-
dowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu 
za wyjątkiem infrastruktury technicznej;

3)  dostępno[ć terenów do drogi wojewódzkiej 
wyEącznie poprzez drogi nirszej kategorii;

4)  ustala się zakaz budowy nowych, bezpo[red-
nich zjazdów z drogi;

5)  ustala się zakaz realizacji parkingów w pasie 
drogowym;

6)  w pasie drogowym ustala się zakaz prowadze-
nia infrastruktury technicznej nie związanej z funk-
cjonowaniem drogi;

7)  w obrębie jezdni dopuszcza się lokalizację 
przej[ć poprzecznych infrastruktury technicznej, a 
w pasie drogowym wykonywanie przyEączy do ist-
niejących urządzeG.

10.  Na terenie drogi publicznej powiatowej , 
oznaczonej symbolem przeznaczenia KD-P, usta-
la się następujące szczegóEowe warunki, zasady i 
standardy ksztaEtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu:

1)  ustala się dotychczasową szeroko[ć w liniach 
rozgraniczających.

2)  ustala się zakaz wprowadzania obiektów bu-
dowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu 
za wyjątkiem infrastruktury technicznej;

3)  dopuszcza się budowę nowych, bezpo[rednich 
zjazdów z drogi;

11.  Na terenie drogi publicznej gminnej , oznaczo-
nej symbolem przeznaczenia KD-G, ustala się na-
stępujące szczegóEowe warunki, zasady i standardy 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1)  ustala się dotychczasową szeroko[ć w liniach 
rozgraniczających.

2)  ustala się zakaz wprowadzania obiektów bu-
dowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu 
za wyjątkiem infrastruktury technicznej;

3)  dopuszcza się budowę nowych, bezpo[rednich 
zjazdów z drogi;

12.  Na terenie drogi wewnętrznej, oznaczonej 
symbolem przeznaczenia KDW, ustala się nastę-
pujące szczegóEowe warunki, zasady i standardy 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1)  dla dróg wewnętrznych istniejących nie zwią-
zanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych 
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ustala się dotychczasową szeroko[ć w liniach roz-
graniczających.

2)  dla dróg wewnętrznych związanych z funkcjo-
nowaniem elektrowni wiatrowych ustala się mini-
malną szeroko[ć w liniach rozgraniczających 4,0 m.

3)  ustala się zakaz wprowadzania obiektów bu-
dowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu 
za wyjątkiem infrastruktury technicznej;

4)  wykorzystanie dróg wewnętrznych, zrealizo-
wanych w ramach budowy autostrady wyEącznie do 
obsEugi transportu rolniczego, dla obsEugi komunika-
cyjnej elektrowni wiatrowych oraz terenów dziaEal-
no[ci gospodarczej, wymaga przejęcia przez gminę 
zarządu dróg wewnętrznych.

13.  Dla linii elektroenergetycznej 400 kV, ozna-
czonej symbolem E1 , ustala się następujące szcze-
góEowe warunki, zasady i standardy ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)  wysoko[ć sEupów linii 400 kV nie more być 
większa nir 75m;

2)  odlegEo[ć od ziemi przewodów linii 400 kV nie 
more być mniejsza nir 11m;

3)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowla-
nych związanych z przeznaczeniem terenu.

4)  w pasie technologicznym o szeroko[ci 35 m od 
osi linii w obie strony, ustala się zakaz:

a)  wprowadzania obiektów budowlanych nie 
związanych z przeznaczeniem terenu za wyjątkiem 
obiektów infrastruktury technicznej i urządzeG po-
mocniczych;

b)  sadzenia drzew wysokich;
14.  Dla linii elektroenergetycznej 110 kV, ozna-

czonej symbolem E2 , ustala się następujące szcze-
góEowe warunki, zasady i standardy ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)  w pasie technologicznym o szeroko[ci 15 m 
od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, ustala 
się zakaz:

a)  wprowadzania obiektów budowlanych nie 
związanych z przeznaczeniem terenu za wyjątkiem 
obiektów infrastruktury technicznej i urządzeG po-
mocniczych;

b)  sadzenia drzew wysokich;

§12. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych:

1.  Plan miejscowy obejmuje swym zasięgiem 
ujęcie wody skEadające się z dwóch studni podsta-
wowych oraz studni awaryjnej oraz ogrodzonych 
i oznakowanych stref ochrony bezpo[redniej tego 
ujęcia ustanowionych decyzją Starosty SEupeckiego 
nr SR.7610-2/05 z dnia 23.03.06 r.

2.  Eksploatacja ujęć wody prowadzona jest w 
ramach zatwierdzonych decyzją Wojewody KoniG-
skiego, z dnia 24.08.1992 r. znak: OS:7530-43/92 
zasobów eksploatacyjnych.

3.  W granicach strefy ochrony bezpo[redniej uję-
cia wód nalery:

a)  odprowadzać wody opadowe w sposób unie-
morliwiający przedostawanie się ich do urządzeG 
sEurących do poboru wody;

b)  zagospodarować teren zielenią;
c)  odprowadzać poza granice terenu ochrony bez-

po[redniej [cieki z urządzeG sanitarnych, przezna-
czonych do urytku osób zatrudnionych przy obsEu-
dze urządzeG sEurących do poboru wody;

d)  ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywa-
nie osób niezatrudnionych przy obsEudze urządzeG 
sEurących do poboru wody

§13. W zakresie szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci:

1.  Dopuszcza się podziaE lub Eączenie istniejących 
dziaEek zgodnie z przepisami szczególnymi.

2.  Dla terenów oznaczonych symbolem P,U obo-
wiązują ustalenia szczegóEowe okre[lone w §11 
ust. 1 uchwaEy.

3.  Na terenach oznaczonych symbolem P,U do-
puszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych w celu 
zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

§14. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenu oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu, w tym zakazu zabudowy:

1.  Zakazuje się lokalizacji nowych budynków 
mieszkalnych lub nowych obiektów budowlanych 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
w pasach technologicznych linii elektroenergetycz-
nych;

2.  Zakazuje się lokalizacji nowych budynków 
mieszkalnych w granicach planu za wyjątkiem tere-
nów zabudowy zagrodowej oznaczonych symbolem 
RM;

3.  Zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy go-
spodarczej w obszarze pasów technologicznych linii 
elektroenergetycznych;

4.  Rozbudowa i przebudowa istniejących oraz 
budowa nowych obiektów budowlanych wyma-
ga zachowania bezpiecznych, okre[lonych w od-
powiednich przepisach i normach, odlegEo[ci tych 
obiektów od przewodów roboczych linii elektroener-
getycznych;

§15. Ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej:

1.  Budowle i budynki muszą być podEączone do 
sieci elektroenergetycznej oraz posiadać przyEącza, 
umorliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu 
wystarczającym dla obsEugi funkcji i sposobu zago-
spodarowania dziaEki;

2.  PrzyEączenie elektrowni wiatrowych do sieci 
elektroenergetycznych winno być w wykonaniu ka-
blowym na warunkach ustalonych przez operatora 
sieci;

3.  Sieć elektroenergetyczną [redniego i niskiego 
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napięcia nalery realizować jako napowietrzną, w 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się budowę 
sieci elektroenergetycznej w wykonaniu kablowym;

4.  Dopuszcza się realizacje inwestycji z zakresu 
Eączno[ci publicznej;

5.  Budynki muszą być podEączone do sieci wodo-
ciągowej i posiadać przyEącze wodociągowe, umor-
liwiające pobór wody zgodny z funkcją oraz sposo-
bem zagospodarowania i zabudowy dziaEki;

6.  Do czasu podEączenia do sieci kanalizacji sa-
nitarnej dopuszcza się tymczasowo gromadzenie 
[cieków bytowych i przemysEowych w szczelnych 
zbiornikach bezodpEywowych z zapewnieniem sys-
tematycznego ich wywozu przez koncesjonowane-
go przewopnika do punktu zlewowego przy oczysz-
czalni [cieków;

7.  Do celów grzewczych i technologicznych naler 
stosować paliwa charakteryzujące się najnirszymi 
wskapnikami emisyjnymi, takie jak: paliwa pEynne, 
gazowe i staEe lub alternatywne pródEa energii;

8.  Dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktu-
ry technicznej w granicach planu.

9.  Ustala się minimalne odlegEo[ci usytuowania 
turbiny wiatrowej od napowietrznych linii elektro-
energetycznych, które wynoszą odpowiednio:

1) wzdEur trasy linii elektroenergetycznych o 
napięciu do 45 kV okre[la się pas techniczny, w 
którym, przy dowolnym stanie pracy turbiny wia-
trowej, nie more znalepć się jakikolwiek jej element 
(w szczególno[ci Eopat turbiny). O[ symetrii pasa 
technicznego wyznaczać powinny sEupy. Szeroko[ć 
pasów okre[lona jest dla linii:

-  napowietrznych o napięciu do 1 kV:jednotoro-
wych 20 m, dwutorowych 25 m;

-  napowietrznych o napięciu do 45 kV; jednotoro-
wych 25 m, dwutorowych 30 m;

2)  dla napowietrznych linii o napięciu powyrej 
45 kV:

-  nie posiadających tEumików drgaG odlegEo[ć 
koGca Eopaty turbiny wiatrowej od skrajnego prze-
wodu linii powinna być ≥ 3d,

-  wyposaronych w tEumiki drgaG odlegEo[ć koGca 
Eopaty turbiny wiatrowej od skrajnego przewodu linii 
powinna być ≥ d, 

gdzie d jest [rednicą koEa zataczanego przez Eopa-
ty turbiny wiatrowej. 

Dopuszcza się przebudowę sieci elektroenerge-
tycznych kolidujących z planowanym zagospo-
darowaniem terenu,. w sposób i na warunkach 
uzgodnionych z wEa[cicielami instalacji na bazie wa-
runków technicznych;

10.  Dla budowanej linii 400 kV ustala się:
1)  obsEugę komunikacyjną linii 400 kV z istnieją-

cych dróg;
2)  nakaz wykonania skrzyrowaG linii 400 kV z 

drogami zgodnie z przepisami odrębnymi o zacho-
waniu skrajni drogowej; przy równolegEym do dróg 
przebiegu linii, ustala się obowiązek zachowania 
odlegEo[ci wymaganych w obowiązujących przepi-
sach. Zakazuje się umieszczania w pasie drogowym 

urządzeG nie związanych z potrzebami ruchu drogo-
wego, natomiast dopuszcza się lokalizowanie tych 
urządzeG w pasie drogowym za zgodą zarządcy dro-
gi;

3)  nakaz wykonania skrzyrowaG linii 400 kV z 
innymi instalacjami podziemnymi i napowietrznymi 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowią-
zek uzgadniania rozwiązaG technicznych tych skrzy-
rowaG z wEa[cicielami instalacji na bazie warunków 
technicznych;

4)  zakaz likwidacji rowów melioracyjnych;
5)  nakazy:
a)  lokalizacji sEupów zapewniających swobodny 

przejazd i pracę koparek przy konserwacji rowów 
melioracyjnych i cieków wodnych,

b)  przywrócenia do stanu pierwotnego uszkodzo-
nych, w wyniku prac budowlanych, skarp rzek i ro-
wów szczegóEowych,

c)  odbudowy ciągów drenarskich, w przypadku 
ich naruszenia przy prowadzeniu prac budowlanych.

§16. W zakresie sposobu i terminu tymczasowe-
go zagospodarowania, urządzania i urytkowania te-
renów ustala się :

1)  dopuszcza się tymczasowe zajęcie na budowę 
linii 400 kV pasa terenu, okre[lonego jako pas tech-
nologiczny w okresie dwóch lat od chwili rozpoczę-
cia prac budowlanych;

2)  ustala się, po zakoGczeniu prac budowlanych, 
nakaz rozplantowania odEoronej warstwy humusu 
oraz bezzwEocznego zrekultywowania terenu i przy-
wrócenia go do stanu pierwotnego, w czę[ci nie za-
jętej pod stanowiska sEupów.

RozdziaE 3
Przepisy koGcowe

§17. Ustala się stawkę, sEurącą naliczaniu jedno-
razowych opEat, o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 
12 i w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.Nr 80, poz 717 ze zm.) w wysoko[ci 20 %.

§18. Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r o 
ochronie gruntów rolnych i le[nych ( Dz.U. z dnia 
22.02.1995r ze zm) o ochronie gruntów rolnych i 
le[nych niniejszym planem dopuszcza się zmianę 
przeznaczenia:

- gruntów rolnych klasy III a i III b oraz Ps o Eącznej 
powierzchni 29,3810 ha ｠ decyzja Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.057-602-558/09 z dnia 
10.06.2010 r.

§19. Tracą moc ustalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego SEupca, uchwalo-
nego UchwaEą Nr IX/72/2003 Rady Gminy SEupca, 
z dnia 08 grudnia 2003r. / Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 
2, poz. 27 z dnia 19.01.2004 r. /, wraz ze zmiana-
mi uchwalonymi UchwaEą Nr XXI/153/05 z dnia 24 
lutego 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 48, poz. 
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1502) UchwaEą Nr XXXII/206/06 z dnia 16 lutego 
2006 roku ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 48, poz. 1319) 
uchwaEą Nr XXXIV/224/06 z 27 czerwca 2006 roku 
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 121, poz. 2988) uchwaEą 
Nr IX/42/07 z 06 lipca 2007 roku (Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. Nr132, poz.3003), uchwaEą Nr XXIV/120/08 
z 3 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 218, 
poz.3619), w granicach objętych niniejszym pla-
nem.

§20. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy SEupca.

§21. UchwaEa w sprawie niniejszego planu wcho-
dzi w rycie po upEywie 30 dni od dnia ogEoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopol-
skiego.

Przewodniczący Rady Gminy 
(-) Daniela Rutkowska 
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Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy SEupca rozstrzyga co nastę-
puje:

Na podstawie o[wiadczenia Wójta Gminy w spra-
wie braku uwag, na etapie wyEorenia projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
do publicznego wglądu , nie rozstrzyga się o sposo-
bie ich rozpatrzenia.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy SEupca rozstrzyga co nastę-
puje:

W zawiązku z uchwaleniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji 
- farma elektrowni  wiatrowych na terenie gminy 
SEupca, nie zachodzi konieczno[ć  realizacji nowych 
sieci i urządzeG infrastruktury technicznej stanowią-
cych zadania wEasne gminy.

ZaEącznik nr 4 do uchwaEy  
Nr XLV/237/2010 Rady Gminy SEupca z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla inwestycji - farma elektrowni  wiatrowych na terenie gminy SEupca

ZaEącznik nr 5 do uchwaEy  
Nr XLV/237/2010 Rady Gminy SEupca z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla inwestycji - farma elektrowni  wiatrowych na terenie gminy SEupca

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z pópniejszymi 
zmianami),zwanej dalej Kartą Nauczyciela, w związ-
ku z art. 18 ust 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591 z pópniejszymi zmia-
nami) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. 
w sprawie wysoko[ci minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych wa-
runków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22 poz. 181 roku z 
pópniejszymi zmianami), uchwala się, co nastepuje:

§1. 1. W regulaminie wynagradzania i przyznawa-
nia dodatków nauczycielom zatrudnionym w szko-
Each podstawowych i gimnazjach prowadzonych 
przez Gminę qelazków stanowiącym zaEącznik nr 1 
do UchwaEy Nr XXX/169/09 Rady Gminy qelazków 
z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zasad wyna-
grodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu okre[la-
jącego wysoko[ć oraz szczegóEowe warunki przy-
znawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych 
innych skEadników wynagrodzenia, a takre wyso-
ko[ci, szczegóEowych zasad przyznawania i wypEa-
cania dodatku mieszkaniowego (Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 105, poz 1694 z 
26 maja 2009 r). wprowadza się następujące zmia-
ny:
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UCHWADA NR XLIX/237/10 RADY GMINY qELAZKÓW

 z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwaEy Nr XXX/169/09 Rady Gminy qelazków z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie 
zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu okre[lającego wysoko[ć oraz szczegóEowe warun-
ki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych 
innych skEadników wynagrodzenia, a takre wysoko[ci, szczegóEowych zasad przyznawania i wypEacania 

dodatku mieszkaniowego


