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wynikających ze stosunku pracy.

§10. 1. Przy Muzeum dziaEa Rada Muzeum, której 
czEonków powoEuje i odwoEuje Organizator.

2. Rada Muzeum dziaEa w zakresie okre[lonym w 
art. 11 ustawy o muzeach.

3. Rada Muzeum skEada się z 5 osób.

RozdziaE IV
Mienie i finanse Muzeum

§11. Majątek Muzeum more być wykorzystany 
jedynie do realizacji zadaG zgodnych z dziaEalno[cią 
statutową Muzeum.

§12. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową 
na zasadach okre[lonych w ustawie o organizowa-
niu i prowadzeniu dziaEalno[ci kulturalnej.

2. DziaEalno[ć Muzeum jest finansowana:
1) z budretu Organizatora,
2) ze [rodków otrzymywanych od osób fizycz-

nych i prawnych,
3) z wypracowanych [rodków wEasnych,
4) z innych pródeE.

§13. 1. Muzeum more prowadzić, jako dodatko-
wą, dziaEalno[ć gospodarczą w zakresie:

1) sprzedary artykuEów związanych tematycznie z 
dziaEalno[cią Muzeum,

2) wynajmowania nieruchomo[ci urytkowanych 
przez Muzeum do realizacji koncertów, imprez kul-
turalnych, programów radiowych, telewizyjnych, 
filmowych i sesji zdjęciowych,

3) organizowania koncertów i imprez kulturalnych.
2. Zrodki uzyskane z dziaEalno[ci wymienionej w 

ust. 1 mogą być przeznaczone jedynie do realizacji 
zadaG zgodnych z dziaEalno[cią statutową Muzeum.

§14. O[wiadczenia woli w zakresie spraw ma-
jątkowych Muzeum skEada dyrektor Muzeum oraz 
gEówny księgowy lub osoby upowarnione przez 
nich.

RozdziaE V
Przepisy koGcowe

§15. PoEączenia, podziaEu lub likwidacji Muzeum 
more dokonać Organizator w trybie i na warunkach 
przewidzianych w obowiązujących przepisach.

§16. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w 
trybie okre[lonym dla jego nadania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 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 ze zmianami) oraz w 
związku z uchwaEą Nr XXVI/320/2008 Rady Miej-
skiej Zmigla z dnia 30 papdziernika 2008 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obsza-
rów lokalizacji siEowni wiatrowych ｠ Gmina Zmigiel, 
obszar ｧSpEawieｦ, Rada Miejska Zmigla, po stwier-
dzeniu zgodno[ci planu stanowiącego przedmiot ni-
niejszej uchwaEy z ustaleniami studium uwarunko-
waG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Zmigiel zatwierdzonego uchwaEą Nr 
XXVIII/322/2001 Rady Miejskiej Zmigla z dnia 17 
maja 2001 roku ze zmianami, uchwala co następu-
je:

RozdziaE I
USTALENIA OGÓLNE

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji si-
Eowni wiatrowych ｠ Gmina Zmigiel, obszar ｧSpEa-
wieｦ, zwany dalej planem.

2. Integralną czę[cią uchwaEy jest:
1) Rysunek planu w skali 1:2000 /pomniejszony 

do skali 1:5000, stanowiący zaEącznik nr 1
2) Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, stanowiące zaEącznik nr 2.

3) Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych, stanowiące zaEącznik nr 3.

3. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na 
zaEączniku graficznych nr 1. Plan obejmuje dziaEki 
w obszarze obrębów wsi: Stare Bojanowo, CheEko-
wo, Karmin, Parsko, SpEawie, Wonie[ć, qydowo i 
Olszewo.

4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 
jest ochrona interesów prywatnych i publicznych, 
uporządkowanie terenu i podniesienie warto[ci eko-
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nomicznych. Przedmiotem ustaleG planu jest prze-
znaczenie terenów otwartych o funkcji rolniczej na 
lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastruk-
turą techniczną oraz ukEad komunikacyjny i wpro-
wadzenie zakazu zabudowy na terenach rolniczych.

§2. 1. Następujące okre[lenia graficzne na rysun-
ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) Granica obszaru objętego mpzp.
2) Granica administracyjna gminy.
3) Granica administracyjna obrębów wsi.
4) Linia rozgraniczajaca tereny o rórnym przezna-

czeniu i/lub rórnych zasadach zagospodarowania.
5) Nieprzekraczalna linia zabudowy.
6) Orientacyjna granica obszaru oddziaEywania 

wirnika siEowni wiatrowych- sfera techniczna.
7) Granice terenów zamkniętych.
8) Symbole okre[lajace przeznaczenie terenów:
a) ｧRweｦ- tereny w uzytkowaniu rolniczym z mo-

zliwo[cią lokalizacji siEowni wiatrowych z infrastruk-
turą;

b) ｧMNｦ- tereny zabudowy mieszkaniowej/ zagro-
dowej;

c) ｧRｦ - tereny w urytkowaniu rolniczym;
d) ｧPsｦ- tereny rolnicze- Eąki, pastwiska, nieurytki;
e) ｧRsｦ- tereny rolnicze- sady;
f) ｧZLｦ- tereny w urytkowaniu le[nym;
g) ｧWｦ- tereny wód powierzchniowych [ródlądo-

wych- rowy;
h) ｧKDIｦ- tereny komunikacji publicznej- droga po-

wiatowa, lokalna;
i) ｧKDdｦ- tereny komunikacji publicznej- droga 

gminna/ dojazdowa;
j) ｧKDwｦ- tereny komunikacji- droga wewnętrzna.
2. PozostaEe oznaczenia graficzne na rysunku 

planu nie stanowią obowiązujących ustaleG planu i 
mają charakter informacyjny bądp postulatywny.

§3. 1. Następujące okre[lenia stosowane w 
uchwale oznaczają:

1) UchwaEa- niniejsza uchwaEa.
2) Przepisy szczególne i odrębne ｠ aktualne w mo-

mencie realizacji uchwaEy przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi, normy branrowe oraz nakazy, 
zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w dysponowa-
niu terenami wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych.

3) Teren ｠ obszar o okre[lonym przeznaczeniu i 
zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysun-
ku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony sym-
bolem przeznaczenia.

4) Elektrownia/siEownia wiatrowa ｠ budowla 
stanowiąca caEo[ć techniczno ｠ urytkową wraz z 
niezbędnymi budynkami, budowlami, instalacjami i 
urządzeniami oraz towarzyszącą im infrastrukturą 
techniczną.

5) Park siEowni wiatrowych ｠ poEączone i wspóE-
pracujące ze sobą siEownie wiatrowe, stanowiące 
wraz z niezbędnymi budynkami, budowlami, dro-
gami dojazdowymi, placami montarowymi, liniami 

elektroenergetycznymi i telesterowniczymi, stacja-
mi elektroenergetycznymi i innymi urządzeniami 
technicznymi, caEo[ć techniczno ｠ urytkową sEurą-
cą do produkcji i przesyEu energii elektrycznej.

6) Urządzenia infrastruktury technicznej ｠ sieci i 
obiekty infrastruktury technicznej /m.in. linie elek-
troenergetyczne, linie telesterownicze, stacje trans-
formatorowe, stacje transformatorowo-rozdzielcze i 
rozdzielcze, stacje redukcyjno - pomiarowe/.

7) Obiekty i urządzenia towarzyszące ｠ obiekty 
technicznego wyposarenia infrastruktury technicz-
nej, gospodarcze i higieniczno ｠ sanitarne, urzą-
dzenia budowlane, komunikacyjne, zaplecze par-
kingowe oraz inne urządzenia lub obiekty peEniące 
sEurebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego.

8) Linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu i/lub rórnych zasadach zagospodarowania - 
linia rozdzielająca tereny o rórnym przeznaczeniu, 
rórnych funkcjach, rórnych zasadach zagospodaro-
wania.

9) Tymczasowe zagospodarowanie terenu ｠ za-
gospodarowanie i urytkowanie terenu na okres bu-
dowy montaru, eksploatacji i demontaru siEowni 
wiatrowych.

10) Wysoko[ć obiektu /siEowni wiatrowych/ - wy-
soko[ć ponad poziom terenu skrajnego punktu wir-
nika/[migEa elektrowni wiatrowej w pozycji piono-
wej.

11) Strefa techniczna elektrowni/bezpo[redniego 
oddziaEywania wirnika elektrowni ｠ strefa umorli-
wiająca wEa[ciwą eksploatację i zapewnienie bez-
pieczeGstwa wyznaczona wokóE projektowanych 
elektrowni wiatrowych, ustalona w metrach od osi 
wiery poszczególnych siEowni wiatrowych.

RozdziaE II
ZASADY OGÓLNE ZAGOSPODAROWANIA TE-

RENÓW

§4. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego.

1. Tereny objęte mpzp poEorone są poza obsza-
rami krajobrazu objętymi ochroną w my[l ustawy o 
ochronie przyrody.

2. Lokalizacji nowych obiektów, nalery dokony-
wać z uwzględnieniem ochrony wód podziemnych 
i powierzchniowych z dostosowaniem do struktur 
hydrogeologicznych.

3. Zachować istniejące tereny zmeliorowane. W 
przypadku kolizji z projektowanymi siEowniami do-
puszcza się przebudowę istniejących systemów me-
lioracyjnych w uzgodnieniu z ich zarządcą i zgodnie 
z przepisami odrębnymi.

4. Zachować istniejące zadrzewienia. W przypad-
ku kolizji z projektowanymi siEowniami dopuszcza 
się dokonanie tylko koniecznej wycinki istniejącego 
drzewostanu (konieczne uzgodnienia w tym zakre-
sie).

5. W obrębie granic opracowania planu na grun-
tach o niskich klasach bonitacyjnych kl. V i VI do-
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puszcza się wprowadzanie zalesieG na terenach 
poEoronych poza strefami 500 m od miejsca usytu-
owania siEowni wiatrowych.

6. Obowiązek szczegóEowego rozpoznania geo-
technicznych warunków posadowienia elektrowni 
wiatrowych, poprzez opracowanie dokumentacji 
geotechnicznej stanowiącej zaEącznik do projektu 
budowlanego elektrowni.

7. Lokalizacja parków siEowni wiatrowych wraz 
z infrastrukturą techniczną nie more powodować 
przekroczenia akustycznych standardów jako[ci 
[rodowiska na terenach istniejącej i planowanej 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodo-
wej i innych terenach podlegających ochronie aku-
stycznej. Nalery zachować odlegEo[ć terenów prze-
znaczonych pod lokalizację elektrowni wiatrowych 
wraz z infrastrukturą techniczną, od terenów wy-
magających ochrony przed haEasem, która zapew-
ni dotrzymanie akustycznych standardów jako[ci 
[rodowiska zgodnych z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi.

8. Nie dopuszcza się skEadowania na wolnym po-
wietrzu materiaEów mogących przenikać do gleb i 
wód gruntowych (materiaEów pylących i emitują-
cych odór).

9. Ustala się konieczno[ć zapewnienia skutecznej 
ochrony podEora gruntowego i wód powierzchnio-
wych przed zanieczyszczeniem zarówno w trakcie 
budowy jak ter w czasie eksploatacji elektrowni 
wiatrowych.

10. Zakazuje się wprowadzania nie oczyszczo-
nych [cieków do gleby i wód powierzchniowych.

11. Obowiązek prowadzenia robót budowlanych 
w sposób minimalizujący uszkodzenia wierzchniej 
warstwy gleby oraz obowiązek przywrócenia pier-
wotnego stanu terenu.

12. Obowiązek zdjęcia warstwy humusowej pod-
czas budowy elektrowni i obiektów towarzyszących 
oraz wykorzystanie jej do nasadzeG zieleni lub rekul-
tywacji innych terenów.

13. Projektowany sposób zagospodarowania te-
renu nie powinien stanowić zagrorenia dla [rodowi-
ska, gEównie [rodowiska wodnego oraz powietrza 
atmosferycznego zgodnie z przepisami odrębnymi.

14. W celu umorliwienia wEa[ciwej eksploatacji, 
zapewnienia warunków bezpieczeGstwa oraz ochro-
ny [rodowiska wyznacza się wokóE projektowanych 
elektrowni wiatrowych strefy techniczne:

1) Linie rozgraniczające teren strefy technicznej 
ustala się w odlegEo[ci 100.00 m od osi wiery po-
szczególnej elektrowni wiatrowej.

2) Teren strefy technicznej winien być wolny 
od obiektów objętych ochroną w my[l przepisów 
szczególnych.

3) Jako przeznaczenie podstawowe terenu strefy 
technicznej ustala się rolnicze wykorzystanie grun-
tów.

4) W granicach strefy technicznej obowiązuje za-
kaz zabudowy nie związanej z budową i eksploata-
cją elektrowni wiatrowych, w tym równier zabudo-

wy związanej z produkcją rolniczą.

§5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej:

Obszar objęty mpzp znajduje się w strefie ｧWｦ 
ochrony archeologicznej. Przedmiotem ochrony w 
archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej 
ｧWｦ są znajdujące się w niej ruchome i nieruchome 
zabytki archeologiczne. Wszelkie zamierzenia inwe-
stycyjne na tym obszarze powinny być uzgodnione 
z konserwatorem zabytków, który okre[li warunki 
dopuszczające do realizacji inwestycji.

§6. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowa-
nia przestrzeni publicznych: Ze względu na przed-
miot planu, obejmujący ustalenie przeznaczenia i 
sposobu zagospodarowania terenów niezurbanizo-
wanych, nie okre[la się wymgaG wynikających z 
potrzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznych.

§7. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu:

1. Lokalizacja obiektów o wysoko[ci równej i 
większej nir 50,00 m npt podlega zgEoszeniu do 
Szefostwa SEurby Ruchu Lotniczego SiE Zbrojnych 
RP przed wydaniem pozwolenia na budowę.

2. Ustalenia dotyczące parametrów i wskapników 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
zawarte zostaEy w §11 do §20 zawierającym szcze-
góEowe ustalenia dla poszczególnych terenów wy-
znaczonych liniami rozgraniczającymi.

§8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. Sieci infrastruktury technicznej nalery lokali-
zować w liniach rozgraniczających tereny dróg. W 
przypadkach uzasadnionych dopuszcza się sytu-
owanie sieci i urządzeG infrastruktury technicznej w 
obrębie innych jednostek bilansowych.

2. Podstawę realizacji uzbrojenia technicznego 
stanowić będą projekty branrowe.

3. W przypadku kolizji projektowanych urządzeG 
z istniejącymi w granicach opracowania planu sie-
ciami miejsca kolizji rozwiązać zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

4. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej/zagro-
dowej ustala się docelowo realizację peEnego zakre-
su uzbrojenia terenu: sieci kanalizacyjnej /sanitarnej 
i deszczowej/, wodociągowej, gazowej, energe-
tycznej i telekomunikacyjnej ｠ poprzez rozbudowę 
istniejących i budowę nowych sieci infrastruktury 
technicznej.

5. Wszelkie prace budowlane związane z realiza-
cją infrastruktury technicznej prowadzone być po-
winny z zachowaniem obowiązujących przepisów 
technicznych i regulacji prawnych.

6. Ustala się następujące zasady w zakresie mo-
dernizacji, rozbudowy i budowy systemów komuni-
kacji.

1) Podstawowy system komunikacji skEada się z 
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terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
a) ｧKDlｦ- drogi publiczne powiatowe klasy lokal-

nej;
b) ｧKDdｦ- droga publiczna klasy dojazdowej;
c) ｧKDwｦ- tereny dróg wewnętrznych- dojazdowe 

do elektrowni wiatrowych;
d) tereny komunikacji- ciąg pieszo- rowerowy.
2) Obowiązuje realizacja nowych dróg w liniach 

rozgraniczenia.
3) Ustala się wykonanie dróg dojazdowych do po-

szczególnych elektrowni o szeroko[ci min. 4,50 m.
4) Na rysunku planu okre[lono zasady usytuowa-

nia dróg dojazdowych dla przyjętego ukEadu usytu-
owania elektrowni. W przypadku przyjęcia innego 
/w zaEoronych granicach planu/ rozmieszczenia 
elektrowni wiatrowych drogi dojazdowe dostoso-
wać do nowego ukEadu.

5) Odprowadzanie wód deszczowych z placów 
manewrowych wokóE wier oraz dróg wewnętrz-
nych, dojazdowych ｠ do gruntu.

6) Powiązania systemu komunikacji w granicach 
planu z ukEadem zewnętrznym okre[la rysunek pla-
nu.

7) Dostęp do poszczególnych elektrowni droga-
mi wewnętrznymi ｠ dojazdowymi. Po zakoGczeniu 
eksploatacji Parku Wiatrowego wymagane przy-
wrócenie do stanu pierwotnego sprzed budowy, 
powierzchni utwardzonych na czas budowy dojaz-
dów technicznych (w celu umorliwienia prowadze-
nia dziaEalno[ci rolniczej). Dopuszcza się morliwo[ć 
pozostawienia urządzonych w trakcie realizacji 
parku wiatrowego dojazdów technicznych (do roz-
strzygnięcia na etapie pozwolenia na budowę ｠ po 
uzgodnieniu z wEa[cicielem gruntów i wEa[ciwym 
zarządcą drogi publicznej).

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy in-
frastruktury technicznej w zakresie instalacji wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej:

1) Elektrownie wiatrowe będą pracowaEy bez ob-
sEugi staEej. Obiekty nie wymagają uzbrojenia w sieć 
wodociągową i kanalizację sanitarną - realizowane 
obiekty nie wymagają rozwiązaG w tym zakresie.

2) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej/ zagro-
dowej:

a) Dostawa wody z istniejącej i projektowanej sie-
ci wodociągowej.

b) Obowiązuje odprowadzanie [cieków komunal-
nych do komunalnej oczyszczalni [cieków.

c) Dopuszcza się wprowadzanie alternatywnych 
rozwiązaG - budowy szczelnych lub atestowanych 
zbiorników bezodpEywowych, oczyszczalni [cieków 
itp.

d) Zasady ogólne uzbrojenia: zaleca się realizację 
inwestycji pod warunkiem uzbrojenia terenu w in-
stalacje infrastruktury technicznej.

e) Tereny pod zabudowę uzbroić w indywidualne 
przyEącza do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej.

f) Plan ustala morliwo[ć zagospodarowania wód 
opadowych i/lub roztopowych na terenie dziaEki.

g) Gromadzenie i oczyszczanie [cieków w postaci 
wód opadowych i roztopowych nie more przekro-
czyć granic terenu, na którym te [cieki powstają.

h) Ograniczyć nalery zrzuty zanieczyszczeG 
(szczególnie substancji biogennych, organicznych i 
toksycznych) do gruntu i wód powierzchniowych.

i) Zakazuje się odprowadzania do gruntu lub kana-
lizacji zbiorczej wód opadowych z trenów komuni-
kacji koEowej bez uprzedniego oczyszczenia.

j) Przed realizacją inwestycji nalery uzyskać wa-
runki techniczne podEączenia indywidualnego i sys-
temowego od wEa[ciwego zarządcy sieci.

3) W obrębie obszaru objętego planem nalery za-
pewnić zaopatrzenie wodne do celów ga[niczych 
oraz drogi porarowe zapewniające dojazd do jedno-
stek ochrony przeciwporarowej oraz zapewnić mor-
liwo[ć prowadzenia dziaEaG ratunkowych.

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy in-
frastruktury technicznej w zakresie elektroenergety-
ki:

1) Na obszarze mpzp przebiega przesyEowa linia 
energetyczna. Obowiązują ograniczenia w lokaliza-
cji inwestycji wynikające z przepisów szczególnych.

2) PrzyEączenie obiektów siEowni wiatrowych 
wraz z infrastrukturą do sieci elektroenergetycznej 
na zasadach okre[lonych przepisami prawa energe-
tycznego.

3) PoEączenia elektrowni wiatrowych liniami elek-
troenergetycznymi kablowymi lub napowietrznymi 
niskiego lub/i [redniego lub/i wysokiego napięcia z 
projektowanymi stacjami elektroenergetycznymi lub 
istniejącą stacją elektroenergetyczną.

4) Dopuszcza się zlokalizowanie linii sterowania, 
automatyki i telekomunikacyjnych obok prowadzo-
nych linii elektroenergetycznych.

5) Dopuszcza się sytuowanie dodatkowych stacji 
elektroenergetycznych w granicach planu wg po-
trzeb.

6) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej/ zagro-
dowej:

a) Ustala się kablowanie doziemne istniejącej linii 
energetycznej naziemnej.

b) Zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu 
o istniejącą i rozbudowaną na potrzeby planu infra-
strukturę elektroenergetyczną na warunkach okre-
[lonych przez dysponenta sieci.

c) PrzyEączenie nowych odbiorców do sieci elek-
troenergetycznej na zasadach okre[lonych przepisa-
mi prawa energetycznego.

d) Planowane sieci elektroenergetyczne wyEącznie 
doziemne.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy in-
frastruktury technicznej w zakresie sieci gazowych: 
Zaopatrzenie w gaz dopuszcza się przez budowę in-
frastruktury technicznej na warunkach okre[lonych 
przez dysponenta sieci.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy in-
frastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji: 
Dopuszczenie budowy lokalizacji wier i urządzeG 
telefonii komórkowej, przy speEnieniu wEa[ciwych 
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stref od zabudowy mieszkaniowej/zagrodowej, si-
Eowni wiatrowych i jur istniejących wier.

11. Zasady gospodarki odpadami:
1) Obowiązek wywozu odpadów technologicz-

nych i budowlanych i ich utylizacji, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami lokalnymi i przepisami usta-
wy o odpadach.

2) Wprowadza się zasadę zorganizowanego syste-
mu gromadzenia, segregacji i zagospodarowania od-
padów komunalnych opartą na istniejącym systemie 
oczyszczania gminy.

3) Gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z 
przepisami odrębnymi w tym zakresie.

4) Ustala się gromadzenie odpadów w indywidual-
nych zamykanych pojemnikach.

5) Zaleca się wprowadzenie wstępnej segregacji 
odpadów.

6) Proces gromadzenia odpadów nie more prze-
kraczać granic terenu, na którym prowadzona jest 
dziaEalno[ć powodująca ich powstawanie.

§9. Ustalenia dotyczące szczegóEowych zasad 
warunków Eączenia i podziaEu nieruchomo[ci:

1. Nie występuje potrzeba dokonania scaleG. Na 
terenie planu dopuszcza się wydzielenie dla kar-
dej elektrowni wiatrowej terenu związanego z ob-
sEugą i serwisem elektrowni. Projektowane drogi 
wewnętrzne dojazdowe do elektrowni wiatrowych 
będą wykorzystane równier dla obsEugi terenów rol-
nych.

2. Dopuszcza się, jereli zaistnieje taka potrzeba, 
morliwo[ć scalania i wtórnego podziaEu nierucho-
mo[ci gruntów rolnych na cele związane z wy-
dzieleniami wewnętrznych dróg eksploatacyjnych, 
placów montarowych i lokalizacji wier elektrowni 
wiatrowych oraz innych.

§10. Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i urytkowania terenów: Do 
czasu realizacji ustaleG niniejszej uchwaEy, dopusz-
cza się dotychczasowy sposób urytkowania i za-
gospodarowania terenu. W trakcie budowy, mon-
taru, eksploatacji i demontaru wier elektrowni 
wiatrowych dopuszcza się wykorzystanie istnieją-
cych dróg publicznych, wykonanie nowych dróg do-
jazdowych oraz placów montarowych na terenach 
rolnych niezalernych od naniesionych na planie. Po 
wybudowaniu elektrowni tereny, które nie będą 
wykorzystane do ich obsEugi nalery przywrócić do 
urytkowania rolnego.

RozdziaE III
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

§11. Dla terenów w urytkowaniu rolniczym z 
morliwo[cią lokalizacji siEowni wiatrowych z infra-
strukturą, jednostek bilansowych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami ｧRweｦ, ustala się obowią-
zujące parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu- tereny rol-
nicze przeznaczone pod lokalizację siEowni wiatro-
wych.

2. Przeznaczenie uzupeEniające ｠ infrastruktu-
ra techniczna siEowni wiatrowych, taka jak: place 
montarowe i skEadowe, drogi dojazdowe, stacje 
elektroenergetyczne, linie elektroenergetyczne i 
telesterownicze napowietrzne lub kablowe /morli-
wo[ć sytuowania ich w dodatkowym-oddzielnym 
obiekcie/ i inne niezbędne do budowy, eksploatacji i 
demontaru elektrowni wiatrowych.

3. Dopuszcza się lokalizację budynków i budowli 
związanych z funkcjonowaniem siEowni wiatrowych 
zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a 
w przypadku ich braku zgodnie z przepisami odręb-
nymi.

4. Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgra-
niczajacej z terenami drogi/komunikacji:

1) 5,00 m dla jednostek bilansowych ｧRweｦ z lo-
kalizacją siEowni wiatrowych oznaczonych: EW-1, 
EW-2, EW-4, EW-5, EW-6, EW-8, EW-10, EW-11, 
EW-12, EW-19, EW-20, EW-21, EW-23, EW-24, 
EW-26. Przy czym za zabudowę uwara się rzut pio-
nowy obiektu /budynku, wiery/.

2) 10,00 m dla jednostek bilansowych ｧRweｦ z 
lokalizacją siEowni wiatrowych oznaczonych: EW-3, 
EW-7, EW-8, EW-15, EW-18, EW-21, EW-25. Przy 
czym za zabudowę uwara się rzut pionowy obiektu 
/budynku, wiery/.

5. Charakterystyka siEowni wiatrowych:
1) Maksymalnego poziom haEasu dla pojedynczej 

turbiny 110dB.
2) Wysoko[ć konstrukcji wiery maksymalnie do 

160.00 m n.p.t.; [rednica wirnika turbiny do 140.00 
m; wysoko[ć maksymalna caEkowita wraz z Eopatą 
[migEa w jej górnym poEoreniu ｠ do 220.00 m n.p.t.

3) Maksymalna powierzchnia terenu przeznaczo-
nego pod budowę jednej elektrowni wiatrowej z pla-
cem montarowym - do. 5000.00 m².

4) Minimalna odlegEo[ć między siEowniami wiatro-
wymi 300.00 m.

5) Ujednolicenie kolorystyki siEowni wiatrowych w 
obszarze caEego parku siEowni wiatrowych.

6) Oznakowanie przeszkodowe: zgodnie z wymo-
gami ULC i SRL, uzgodnione z wEadzami lotniczymi 
na etapie projektu budowlanego.

7) Elektrownia winna mieć zabezpieczenie przed 
emisją fal elektromagnetycznych, porareniem prą-
dem oraz Eadunkami elektrostatycznymi.

8) W granicach okre[lonych nieprzekraczalną li-
nią zabudowy (a w przypadku ich braku zgodnie z 
przepisami odrębnymi) i liniami rozgraniczającymi 
poszczególne siEownie nalery sytuować w sposób 
speEniający wszystkie wymogi niniejszej uchwaEy, 
w tym równier nie przekroczenie wielko[ci terenu 
przeznaczonego do wyEączenia w poszczególnych 
klasach gruntu.

9) Maksymalna liczba wier elektrowni w obszarze 
planu ｠ 21 sztuki.

10) SzczegóEowa lokalizacja poszczególnych elek-
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trowni wiatrowych, przebiegu dróg dojazdowych i 
infrastruktury towarzyszącej zostanie okre[lona na 
etapie projektu budowlanego.

6. Realizację siEowni wiatrowych poprzedzić bada-
niami geologiczno ｠ inrynierskimi dla posadowienia 
fundamentów. Ustala się obowiązek zabezpieczenia 
warstwy gleby w trakcie realizacji wszystkich urzą-
dzeG i sieci, a po zakoGczeniu realizacji, pozostawie-
nia dotychczasowego prze[witu istniejących rowów 
odwadniających i przepustów przy ich przekracza-
niu oraz przywrócenia uszkodzonych skarp do stanu 
pierwotnego.

7. Tymczasowy plac, tymczasowe Euki skrętne, 
tymczasowa droga montarowa/dojazd techniczny ｠ 
po zakoGczeniu robót budowlanych i montarowych, 
eksploatacji i demontaru elektrowni wiatrowych 
obowiązuje przywrócenie stanu terenu umorliwiają-
cego dotychczasowe urytkowanie.

8. Dopuszcza się prowadzenie prac konserwator-
skich przy systemach melioracyjnych, zmianę prze-
biegu rowu w przypadku kolizji z zaEoronymi inwe-
stycjami, poszerzenie i pogEębienie rowów.

9. Dopuszcza się wybudowanie budowli i urządzeG 
niezbędnych dla pomiarów parametrów wiatru.

10. O[wietlenie wier [wiatEami nawigacyjnymi 
zgodnie z przepisami odrębnymi. O[wietlenie wier 
nie powinno powodować nadmiernego pod[wietle-
nia tEa zmniejszającego zasięg [wiatEa znaków na-
wigacyjnych oraz nie more przypominać znaków 
nawigacyjnych.

11. Dopuszcza się o[wietlenie ochronne terenu 
wokóE wier elektrowni wiatrowych.

12. Energia elektryczna wytwarzana w siEowniach 
wiatrowych będzie przesyEana liniami elektroener-
getycznymi do projektowanej/projektowanych stacji 
elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie 
planu, poza planem bądp będzie przesyEana do ist-
niejącej stacji elektroenergetycznej.

13. Dopuszcza się wykonanie ochronnego ogro-
dzenia terenu wokóE elektrowni wiatrowej.

14. Pozostawić dotychczasowe rolnicze uryt-
kowanie gruntów, poza miejscami lokalizacji wier 
elektrowni wiatrowych, wewnętrznych dróg dojaz-
dowych, placów manewrowych.

15. Zakazuje się umieszczania reklam na kon-
strukcji elektrowni wiatrowej i turbiny, za wyjątkiem 
oznaczenia, nazwy i symbolu producenta i inwesto-
ra/wEa[ciciela.

16. ObsEuga komunikacyjna terenu planu z istnie-
jących dróg oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami jednostek bilansowych ｧKDlｦ i ｧKDdｦ poprzez 
planowane drogi wewnętrzne dojazdowe oznaczone 
na rysunku planu symbolem ｧKDwｦ, oraz inne drogi 
wewnętrzne realizowane na czas budowy, monta-
ru, demontaru i dla celów serwisowych w okresie 
eksploatacji.

17. Dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych 
dróg dla obsEugi terenów rolnych.

§12. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej/za-

grodowej, jednostek bilansowych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami ｧMNｦ, ustala się obowią-
zujące parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu ｠ zabudowa 
mieszkaniowa / zagrodowa.

2. Przeznaczenie uzupeEniające ｠ zabudowa go-
spodarcza, infrastruktura techniczna.

3. Ustala się dotychczasowe zagospodarowanie 
terenu z morliwo[cią budowy, przebudowy, dobu-
dowy i zmiany sposobu urytkowania zgodnie z prze-
pisami odrębnymi.

4. Linia zabudowy ｠ utrzymanie istniejącej linii 
zabudowy, jednak nie mniej nir 6,00 od frontowej 
granicy dziaEki.

5. Parametry budynków zabudowy mieszkaniowej 
/ zagrodowej: wysoko[ć do dwóch kondygnacji na-
ziemnych i morliwa jedna kondygnacja podziemna.

6. Maksymalna powierzchnia zabudowy dziaEki do 
50% powierzchni dziaEki, powierzchnia biologicznie 
czynna, nie mniej nir 20% powierzchni dziaEki

7. Zaleca się aby obiekty gospodarcze, gararowe, 
czy gararowo-gospodarcze w obrębie kardej dziaE-
ki harmonizowaEy architektonicznie z budynkami 
mieszkalnymi (zastosowanie jednakowego materiaEu 
budowlanego, rodzaju tynku, pokrycia dachowego, 
koloru elewacji).Dopuszcza się lokalizację podziem-
nych i nadziemnych sieci, urządzeG i obiektów in-
frastruktury technicznej /elektroenergetyka, woda, 
kanalizacja, telekomunikacja, komunikacja/, takre 
związanych z Parkiem SiEowni Wiatrowych, wedEug 
potrzeb i zgodnie z wymogami obowiązującymi w 
tym zakresie norm i odrębnych przepisów branro-
wych. Obowiązek zachowania lub wyznaczenia do-
stępno[ci komunikacyjnej.

§13. Dla terenów w urytkowaniu rolniczym, jed-
nostek bilansowych oznaczonych na rysunku planu 
symbolami ｧRｦ, ustala się obowiązujące parametry 
i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1. Zachowanie terenów w dotychczasowym uryt-
kowaniu rolniczym.

2. Przeznaczenie dopuszczalne- tereny infrastruk-
tury technicznej- stacje elektroenergetyczne:

1) Stacje elektroenergetyczne o powierzchni mak-
symalnie 0,6 ha.

2) Przeznaczenie uzupeEniające i/lub towarzyszące 
- zieleG urządzona, obiekty maEej architektury, obiek-
ty infrastruktury technicznej i obiekty gospodarcze.

3) Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgra-
niczającej z terenami drogi/komunikacji ｠ 10,00 m.

4) Sytuowanie w sposób speEniający wszystkie 
wymogi niniejszej uchwaEy, w tym równier nie prze-
kroczenie wielko[ci terenu przeznaczonego do wy-
Eączenia w poszczególnych klasach gruntu.

5) Obowiązek zapewnienia dostępno[ci komuni-
kacyjnej.

3. W granicach terenów obowiązuje zakaz lokali-
zacji:
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1) Budynków mieszkalnych (w tym równier w za-
budowie zagrodowej w ramach gospodarstwa rol-
nego).

2) Wszelkiej zabudowy (w granicach wyznaczo-
nych stref technicznych).

4. Dopuszcza się lokalizację niekubaturowych 
obiektów budowlanych związanych z produkcją rol-
niczą.

5. Dopuszcza się lokalizację podziemnych i nad-
ziemnych sieci, urządzeG, budowli, budynków i 
obiektów infrastruktury technicznej /elektroener-
getyka, woda, kanalizacja, telekomunikacja, komu-
nikacja/, takre związanych z Parkiem SiEowni Wia-
trowych, wedEug potrzeb i zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w tym zakresie norm i odrębnych 
przepisów branrowych.

6. Dopuszcza się wykorzystanie terenu pod budo-
wę tymczasowych i staEych placów montarowych 
i dróg dojazdowych, związanych z realizacją elek-
trowni wiatrowych i rolniczym urytkowaniem.

7. Po zakoGczeniu robót budowlanych i montaro-
wych, związanych z realizacją i eksploatacją elek-
trowni wiatrowych, obowiązuje przywrócenie stanu 
terenu umorliwiającego urytkowanie rolnicze.

8. Dopuszcza się lokalizację obiektów budowla-
nych infrastruktury technicznej ｠ uzbrojenia terenu, 
z wyEączeniem lokalizacji masztów i wier anteno-
wych będących telekomunikacyjnymi obiektami bu-
dowlanymi.

9. Dopuszcza się realizację budowli i urządzeG nie-
zbędnych dla pomiarów parametru wiatru.

§14. Dla terenów rolniczych ｠ Eąki, pastwiska, 
nieurytki, jednostek bilansowych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami ｧPsｦ, ustala się obowiązu-
jące parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:

1. Zachowanie terenów w dotychczasowym lub/i 
rolniczym (Eąki, pastwiska, nieurytki, itp.) urytko-
waniu.

2. W granicach terenów obowiązuje zakaz loka-
lizacji budynków mieszkalnych (w tym równier w 
zabudowie zagrodowej w ramach gospodarstwa rol-
nego).

3. Dopuszcza się lokalizację podziemnych i nad-
ziemnych sieci, urządzeG i obiektów infrastruktury 
technicznej /elektroenergetyka, woda, kanalizacja, 
telekomunikacja, komunikacja/, takre związanych 
z Parkiem SiEowni Wiatrowych, wedEug potrzeb i 
zgodnie z wymogami obowiązującymi w tym zakre-
sie norm i odrębnych przepisów branrowych.

4. Dopuszcza się wykorzystanie terenu pod bu-
dowę tymczasowych i staEych placów i dróg dojaz-
dowych, związanych z realizacją elektrowni wiatro-
wych i rolniczym urytkowaniem.

5. Po zakoGczeniu robót budowlanych i monta-
rowych, związanych z realizacją elektrowni wia-
trowych, obowiązuje przywrócenie stanu terenu 
umorliwiającego dotychczasowe lub /i rolnicze 
urytkowanie.

6. Dopuszcza się realizację budowli i urządzeG nie-
zbędnych dla pomiarów parametru wiatru.

§15. Dla terenów rolniczych - sady, jednostek 
bilansowych oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami ｧRSｦ, ustala się obowiązujące parametry i 
wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu:

1. Zachowanie terenów w dotychczasowym lub/i 
rolniczym urytkowaniu.

2. W granicach terenów obowiązuje zakaz loka-
lizacji budynków mieszkalnych (w tym równier w 
zabudowie zagrodowej w ramach gospodarstwa rol-
nego).

3. Dopuszcza się lokalizację podziemnych i nad-
ziemnych sieci, urządzeG i obiektów infrastruktury 
technicznej /elektroenergetyka, woda, kanalizacja, 
telekomunikacja, komunikacja/, takre związanych 
z Parkiem SiEowni Wiatrowych, wedEug potrzeb i 
zgodnie z wymogami obowiązującymi w tym zakre-
sie norm i odrębnych przepisów branrowych.

4. Dopuszcza się wykorzystanie terenu pod bu-
dowę tymczasowych i staEych placów i dróg dojaz-
dowych, związanych z realizacją elektrowni wiatro-
wych i rolniczym urytkowaniem.

5. Po zakoGczeniu robót budowlanych i monta-
rowych, związanych z realizacją elektrowni wia-
trowych, obowiązuje przywrócenie stanu terenu 
umorliwiającego dotychczasowe lub /i rolnicze 
urytkowanie.

6. Dopuszcza się realizację budowli i urządzeG nie-
zbędnych dla pomiarów parametru wiatru.

§16. Dla terenów w urytkowaniu le[nym, jedno-
stek bilansowych oznaczonych na rysunku planu 
symbolami ｧZLｦ, ustala się obowiązujące parametry 
i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1. Zachowanie terenów w dotychczasowym uryt-
kowaniu le[nym.

2. Zakaz realizacji zabudowy.
3. Tereny nieurytków wEączone w granice tere-

nów lasu przeznaczyć na zalesienie.
4. Dopuszczalna realizacja obiektów sEurących 

bezpo[rednio gospodarce le[nej oraz dopuszcza się 
lokalizację podziemnych i nadziemnych sieci, urzą-
dzeG i obiektów infrastruktury technicznej /elektro-
energetyka, woda, kanalizacja, telekomunikacja, 
komunikacja/, takre związanych z Parkiem SiEowni 
Wiatrowych, wedEug potrzeb i zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w tym zakresie norm i odrębnych 
przepisów branrowych.

§17. Dla terenów wód powierzchniowych [ród-
lądowych ｠ cieki wodne/rowy, jednostek bilanso-
wych oznaczonych na rysunku planu symbolami 
ｧwｦ, ustala się obowiązujące parametry i wskapniki 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu:

1. Przeznaczenie terenu- wody powierzchniowe 
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[ródlądowe- cieki wodne/ rowy.
2. Przeznaczenie uzupeEniające- infrastruktura 

techniczna.
3. Dopuszcza się prowadzenie prac remontowych 

i przebudowy, prowadzenie infrastruktury technicz-
nej w pasie cieku wodnego/rowu, jego likwidacje 
i przywrócenie do rolniczego przeznaczenia, oraz 
zmianę jego przebiegu po uzgodnieniu z wEa[cicie-
lem/zarządcą.

4. Pozostawienie cieków w formie otwartej.
5. W czę[ci dopuszcza się zdrenowanie bądp/i 

zmianę przebiegu rowu melioracyjnego przez obszar 
objęty granicami planu za zgodą zarządcy.

6. Zapewnienie dostępno[ci do cieków w celu 
konserwacji i utrzymania ｠ zgodnie z przepisami od-
rębnymi.

§18. Dla terenów komunikacji ｠ drogi publiczne 
powiatowe ｠ klasy lokalnej, jednostek bilansowych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami ｧKDlｦ, 
ustala się obowiązujące parametry i wskapniki 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1. Przeznaczenie terenu- komunikacja- droga pu-
bliczna powiatowa klasy lokalnej.

2. Przeznaczenie dopuszczalne ｠ zieleG izolacyj-
na, elementy infrastruktury technicznej związane 
z funkcjonowaniem drogi, sieci i urządzenia infra-
struktury technicznej warunkowane uzgodnieniami 
z zarządcą drogi, obiekty maEej architektury.

3. Szeroko[ć w liniach rozgraniczających docelo-
wo zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie prze-
pisami szczególnymi.

4. PoEączenie z ukEadem komunikacyjnym ze-
wnętrznym i okre[lonym planem zgodnie z rysun-
kiem planu.

5. Droga jednojezdniowa, dwupasowa, po jednym 
pasie w kardym kierunku.

6. Dopuszcza się poszerzenie pasa drogowego, 
prowadzenie prac remontowych i przebudowy, pro-
wadzenie sieci infrastruktury technicznej w pasie 
drogi dla obsEugi elektrowni wiatrowych, za zgodą 
zarządcy.

7. Dopuszcza się wykonanie, po uzyskaniu, w 
drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarząd-
cy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu 
dla obsEugi elektrowni wiatrowych.

8. W pasie drogowym zabrania się umieszczenia 
reklam poza obszarami zabudowanymi.

9. Dopuszcza się budowę [cierek rowerowych 
oraz szlaków turystycznych o parametrach tech-
nicznych i urytkowych zgodnych z przepisami od-
rębnymi.

10. Dopuszcza się utwardzenie nawierzchni ze 
spadkiem umorliwiającym swobodny spEyw wody 
opadowej i roztopowej do kanalizacji deszczowej.

§19. Dla terenów komunikacji ｠ drogi publiczne 
gminne ｠ klasy lokalnej, jednostki bilansowej ozna-
czonej na rysunku planu symbolem ｧKDdｦ, ustala 

się obowiązujące parametry i wskapniki ksztaEtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie terenu- komunikacja- droga pu-
blicznagminna klasy dojazdowej.

2. Przeznaczenie dopuszczalne ｠ zieleG izolacyj-
na, elementy infrastruktury technicznej związane 
z funkcjonowaniem drogi, prowadzenie sieci infra-
struktury technicznej warunkowane uzgodnieniami 
z zarządcą drogi, obiekty maEej architektury.

3. Szeroko[ć w liniach rozgraniczających docelo-
wo zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie prze-
pisami szczególnymi.

4. PoEączenie z ukEadem komunikacyjnym ze-
wnętrznym i okre[lonym planem zgodnie z rysun-
kiem planu.

5. Droga jednojezdniowa, dwupasowa, po jednym 
pasie w kardym kierunku.

6. Dopuszcza się budowę [cierek rowerowych 
oraz szlaków turystycznych o parametrach tech-
nicznych i urytkowych zgodnych z przepisami od-
rębnymi.

7. Dopuszcza się utwardzenie nawierzchni ze 
spadkiem umorliwiającym swobodny spEyw wody 
opadowej i roztopowej do kanalizacji deszczowej.

8. Na potrzeby prowadzenia robót budowlanych 
i montarowych, związanych z realizacją elektrowni 
wiatrowych dopuszcza się budowę (lub poszerze-
nie istniejących) zjazdów z dróg publicznych ｠ za 
zgodą i na warunkach ustalonych z zarządcą drogi. 
Po zakoGczeniu robót budowlanych i montarowych 
obowiązuje zdemontowanie elementów tymczaso-
wych i na ich miejscu przywrócenie stanu pierwot-
nego terenu.

§20. Dla terenów komunikacji - droga wewnętrz-
na, jednostki bilansowej oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem ｧKDwｦ, ustala się obowiązujące pa-
rametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie terenu- komunikacja- drogi we-
wnętrzne- dojazdowe do elektrowni wiatrowych.

2. Szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ od 
min. 4,5.00 m do maks. 10.00 m.

3. PoEączenie z ukEadem komunikacyjnym ze-
wnętrznym i okre[lonym planem, zgodnie z rysun-
kiem planu.

4. Nawierzchnia drogi z materiaEów przepuszczal-
nych wody roztopowe i opadowe ｠ tEuczeG, kruszy-
wo itp.

5. Dopuszcza się prowadzenie prac remontowych 
i przebudowy, prowadzenie infrastruktury technicz-
nej w pasie drogi, likwidację drogi i przywrócenie 
jej rolniczego przeznaczenia, wykonanie zjazdów dla 
obsEugi elektrowni wiatrowych, zmianę przebiegu 
drogi w uzgodnieniu z wEa[cicielem.

6. Dopuszcza się utwardzenie nawierzchni ze 
spadkiem umorliwiającym swobodny spEyw wody 
opadowej i roztopowej do kanalizacji deszczowej.
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RozdziaE IV
USTALENIA KOFCOWE

§21. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 ze zmianami) dla terenów o nowych 
funkcjach wyznaczonych w planie ustala się 30% 
stawkę sEurącą naliczaniu opEaty z tytuEu wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci.

§22. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rol-
nych i le[nych z dnia 3 lutego 1995r. (tekst jednoli-
ty Dz.U. 121 poz. 1266 z 2004 r. ze zmianami) ob-
szar niniejszego planu nie wymaga uzyskania zgody 
na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze.

§23. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Zmigla.

§24. 1. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 
dni od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

2. UchwaEa, o której mowa w ust. 1, podlega rów-
nier publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Zmigla

(-) Jan Józefczak
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszy-
mi zmianami) Rada Miejska Zmigla po zapoznaniu 
się z wykazem uwag wniesionych do wyEoronego 
do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
lokalizacji siEowni wiatrowych ｠ gmina Zmigiel, ob-
szar ｧSpEawieｦ oraz Rozstrzygnięciem Burmistrza 
Zmigla ustala co następuje:

§1. Stwierdza się konieczno[ć wprowadzenia 
zmian zgodnie z Rozstrzygnięciem Burmistrza z dnia 

30.06.2010 r. uwzględnionym w tabeli ｧWykaz 
uwag wniesionych do wyEoronego do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennegoｦ.

§2. W wyniku uwzględnienia uwag do projektu 
planu i wprowadzenie zmian, nie stwierdza się ko-
nieczno[ci ponawiania czynno[ci, o których mowa 
w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz.U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska Zmi-
gla okre[la następujący sposób realizacji infrastruk-
tury technicznej, nalerących do zadaG wEasnych 
gminy oraz zasady ich finansowania:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej, sEurące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb miesz-
kaGców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 591) zadania 
wEasne gminy.

§2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy:

1. Realizowane będzie zbrojenie i dozbrojenie tere-
nu zgodnie z przepisami prawa materialnego i finan-
sowego w tym zakresie.

2. Wydatki na poszczególne zadania realizacji 
zbrojenia terenu będą wymagaEy zabezpieczenia 
[rodków finansowych w budrecie gminy pochodzą-
cych z dochodów wEasnych gminy i innych pródeE.

3. Poszczególne zadania będą realizowane siEami 
wEasnymi gminy z dopuszczeniem realizacji siE ze-

wnętrznych.
4. W kardym przypadku wyEonienie wykonawcy 

powinno odbywać się w trybie i na zasadach okre-
[lonych w ustawie ｠ Prawo zamówieG publicznych.

§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy:

1. Powyrsze zadania finansowane będą ze [rod-
ków krajowych i unijnych. Zrodki krajowe pocho-
dzić będą ze [rodków wEasnych gminy i budretu 
paGstwa, funduszy i dotacji celowych, poryczek i 
kredytów, [rodków instytucji pozabudretowych. Fi-
nansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

a) udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieG o charakterze cywilno ｠ prawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno ｠ prywatnego ｠ 
ｧPPPｦ, a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

b) wydatki z budretu gminy,
c) wspóE finansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach m.in.: - dotacji 
unijnych, - dotacji samorządu województwa, - do-
tacji i poryczek z funduszy celowych, - kredytów i 
poryczek bankowych, - innych [rodków zewnętrz-
nych.

2. Dopuszcza się udziaE innych nir gmina inwesto-

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr L/522/10

Rady Miejskiej Zmigla
z dnia 15 lipca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ ZMIGLA
W SPRAWIE: ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYDOqONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARÓW LOKA-
LIZACJI SIDOWNI WIATROWYCH- GMINA ZMIGIEL, OBSZAR ｧSPDAWIEｦ

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr L/522/10

Rady Miejskiej Zmigla
z dnia 15 lipca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ ZMIGLA
W SPRAWIE: SPOSOBU REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ZAPISANYCH W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARÓW LOKALIZACJI SIDOWNI WIATROWYCH ｠ GMINA ZMIGIEL, 

OBSZAR ｧSPDAWIEｦ
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rów w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej.

3. Rozstrzygnięcie nie jest uchwaEą budretową w 
sprawie planowanych wydatków na inwestycje z 

zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycją 
do rozwarenia przy uchwalaniu budretu gminy w 
tej czę[ci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 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 ze zmianami) oraz w 
związku z uchwaEą Nr XXVI/319/2008 Rady Miej-
skiej Zmigla z dnia 30 papdziernika 2008 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
lokalizacji siEowni wiatrowych ｠ Gmina Zmigiel, ob-
szar ｧqegrówkoｦ-ｧMorownicaｦ, Rada Miejska Zmi-
gla, po stwierdzeniu zgodno[ci planu stanowiącego 
przedmiot niniejszej uchwaEy z ustaleniami studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Zmigiel zatwierdzonego 
uchwaEą Nr XXVIII/322/2001 Rady Miejskiej Zmigla 
z dnia 17 maja 2001 roku ze zmianami, uchwala co 
następuje:

RozdziaE I
USTALENIA OGÓLNE

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji 
siEowni wiatrowych ｠ Gmina Zmigiel, obszar ｧqe-
grówkoｦ-ｧMorownicaｦ, zwany dalej planem.

2. Integralną czę[cią uchwaEy jest:
1) Rysunek planu w skali 1:2000 /pomniejszony 

do skali 1:5000, stanowiący zaEącznik nr 1
2) Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, stanowiące zaEącznik nr 2.

3) Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych, stanowiące zaEącznik nr 3.

3. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na 
zaEączniku graficznych nr 1. Plan obejmuje dziaEki w 
obszarze obrębów wsi: Bronikowo, Machcin, Mo-
rownica, Nietąrkowo, Poladowo, Szczepankowo i 
qegrówko.

4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 
jest ochrona interesów prywatnych i publicznych, 
uporządkowanie terenu i podniesienie warto[ci eko-

nomicznych. Przedmiotem ustaleG planu jest prze-
znaczenie terenów otwartych o funkcji rolniczej na 
lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastruk-
turą techniczną oraz ukEad komunikacyjny i wpro-
wadzenie zakazu zabudowy na terenach rolniczych.

§2. 1. Następujące okre[lenia graficzne na rysun-
ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) Granica obszaru objętego mpzp.
2) Granica administracyjna gminy.
3) Granica administracyjna obrębów wsi.
4) Linia rozgraniczająca tereny o rórnym przezna-

czeniu i/lub rórnych zasadach zagospodarowania.
5) Nieprzekraczalna linia zabudowy.
6) Orientacyjna granica obszaru oddziaEywania 

wirnika siEowni wiatrowych- sfera techniczna.
7) Symbole okre[lające przeznaczenie terenów:
a) ｧRweｦ - tereny w urytkowaniu rolniczym z 

morliwo[cią lokalizacji siEowni wiatrowych z infra-
strukturą;

b) ｧMNｦ - tereny zabudowy mieszkaniowej/ za-
grodowej;

c) ｧRｦ - tereny w urytkowaniu rolniczym;
d) ｧPsｦ - tereny rolnicze- Eąki, pastwiska, nieuryt-

ki;
e) ｧRsｦ - tereny rolnicze- sady;
f) ｧZLｦ - tereny w urytkowaniu le[nym;
g) ｧWｦ - tereny wód powierzchniowych [ródlądo-

wych- rowy;
h) ｧKDIｦ - tereny komunikacji publicznej- droga 

powiatowa, lokalna;
i) ｧKDdｦ - tereny komunikacji publicznej- droga 

gminna/ dojazdowa;
j) ｧKDwｦ - tereny komunikacji- droga wewnętrzna.
2. PozostaEe oznaczenia graficzne na rysunku 

planu nie stanowią obowiązujących ustaleG planu i 
mają charakter informacyjny bądp postulatywny.

§3. 1. Następujące okre[lenia stosowane w 
uchwale oznaczają:

1) UchwaEa- niniejsza uchwaEa.
2) Przepisy szczególne i odrębne ｠ aktualne w mo-

mencie realizacji uchwaEy przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi, normy branrowe oraz nakazy, 
zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w dysponowa-
niu terenami wynikające z prawomocnych decyzji 
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UCHWADA Nr L/523/10 RADY MIEJSKIEJ ZMIGLA

z dnia 15 lipca 2010 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji 
siEowni wiatrowych- gmina Zmigiel, obszar ｧqegrówkoｦ- ｧMorownicaｦ


