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momentu ukończenia klasy VI, a do przedszkola 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
dyrektor zespołu może przyjąć do przedszkola 
dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 3. W przypadku 
dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym 
może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, 
nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego 
w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko 
kończy 10 lat.  

4. Przedszkole dokonuje zapisów dzieci do 
rocznego przygotowania przedszkolnego z pół-
rocznym wyprzedzeniem. Przy wpisie należy 
przedstawić przewidziane przepisami dokumenty.  

5. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia do-
konują rodzice lub opiekunowie w formie pisem-
nego oświadczenia w zeszycie kontaktów z rodzi-
cami. Uczeń jest zobowiązany przedłożyć uspra-

wiedliwienie wychowawcy klasy w dniu stawienia 
się na zajęcia.” 
5) Wykreśla się § 69 ust. 3. 
6) Wykreśla się § 72. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Bolesławiec. 

§ 3. Uchyla się uchwałę nr X/59/11 Rady Gminy 
Bolesławiec z dnia 26 października 2011 roku 
zmieniająca uchwałę nr VIII/39/11 Rady Gminy 
Bolesławiec z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Trzebieniu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Jan Durda 

5 0 81

 

5081 
5 0 82 

UCHWAŁA NR XIII/82/11 
 RADY GMINY KOSTOMŁOTY 

 z dnia 27 września 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów  
oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty dla lokalizacji farmy wiatrowej  

wraz z niezbędną infrastrukturą 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,  
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, 
poz. 675 i Nr 40, poz. 230) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635,  
z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123,  
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 
220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75,  
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, 
poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz 
z 2011 r. Nr 32, poz. 159) oraz w związku z uchwałą 
Nr XLI/202/09 Rady Gminy Kostomłoty z dnia  
25 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów wsi Wi-
chrów oraz terenów położonych w południowej 
części wsi Kostomłoty dla lokalizacji farmy wia-

trowej wraz z niezbędną infrastrukturą uchwala 
się, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów wsi 
Wichrów oraz terenów położonych w południowej 
części wsi Kostomłoty dla lokalizacji farmy wia-
trowej wraz z niezbędną infrastrukturą, po stwier-
dzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kostomłoty” przyjętym uchwałą nr XXIII/141/00 
Rady Gminy Kostomłoty z dnia 8 grudnia 2000 r. 
w sprawie studium uwarunkowań kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Kostomło-
ty i zmienionym uchwałą nr L/247/10 Rady Gminy 
Kostomłoty z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 
zmiany Studium uwarunkowań kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty, 
zwaną dalej planem.  

2. Integralnym załącznikiem nr 1 do uchwały 
jest rysunek planu miejscowego zatytułowany: 
„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz tere-
nów położonych w południowej części wsi Ko-
stomłoty dla lokalizacji farmy wiatrowej wraz 
z niezbędną infrastrukturą”, sporządzony na mapie 
w skali 1:2000. 

3. Załącznikiem nr 2 są rozstrzygnięcia o spo-
sobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania. 
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4. Załącznikiem nr 3 są rozstrzygnięcia w 
sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyło-
żonego do publicznego wglądu projektu planu. 

5. Granice obszaru objętego planem miejsco-
wym określa załącznik nr 1 do uchwały, o którym 
mowa w ust. 2. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy − należy przez 

to rozumieć linię określającą najmniejszą odle-
głość w jakiej mogą się znajdować budynki od 
linii rozgraniczającej terenu; 

2) powierzchni zabudowy − należy przez to rozu-
mieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pio-
nowy zewnętrznych krawędzi budynku na po-
wierzchni terenu; 

3) pasie technologicznym linii elektroenergetycz-
nej wysokiego napięcia – należy przez to rozu-
mieć obszar wyznaczony po obu stronach linii 
elektroenergetycznej wysokiego napięcia, 
w którym operator sieci podejmuje czynności 
w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć 
negatywny wpływ na trwałość i prawidłową 
eksploatację linii energetycznej. 

§ 3. 1. Przeznaczenie terenów oraz linie roz-
graniczające tereny o różnym przeznaczeniu i róż-
nych zasadach zagospodarowania zostały określo-
ne w § 4, § 5 uchwały.  

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego zostały określone w § 6, § 7, § 8, § 9, § 
10, § 11, § 12 uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zostały określone w § 6,  
§ 7, § 8, § 9, § 10, § 14 uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury zostały określone 
w §15 uchwały. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych nie zostały określo-
ne, gdyż na obszarze opracowania takie obszary 
nie występują. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy zostały określone w § 6, § 7, § 
10 uchwały. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas 
ziemnych nie zostały określone ponieważ na ob-
szarze objętym planem miejscowym nie występują 
tereny o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomości zostały określone w § 7 
ust. 3. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.493. 
.2011.AS-2 z dnia 9 grudnia 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 3 ust. 8) 

9. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy zostały określone w § 8 ust. 1  
pkt 2, § 12. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
zostały określone w § 10, § 11, § 12, § 14. 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania i użytkowania terenów został określony 
w § 7 ust. 2 pkt. 4, § 8 ust. 2 pkt. 4. 

12. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym zostały okre-
ślone w § 16 uchwały. 

§ 4. Obowiązującymi ustaleniami planu są na-
stępujące oznaczenia na rysunku planu miejsco-
wego: 
1) symbole literowe oznaczające przeznaczenie 

terenów; 
2) granica obszaru objętego planem miejscowym; 
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) strefa ochrony konserwatorskiej dla ochrony 

zabytków archeologicznych „OW”. 

§ 5. Ustala się następujące przeznaczenie te-
renów oznaczone symbolami: 
1) P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynów oraz zabudowy usługowej; 
2) EW/R – tereny infrastruktury technicznej – elek-

troenergetyka – siłownie wiatrowe oraz tereny 
rolnicze; 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.493. 
.2011.AS-2 z dnia 9 grudnia 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 5 pkt 2) 
3) R – tereny rolnicze; 
4) WS – tereny wód powierzchniowych śródlądo-

wych; 
5) E – tereny infrastruktury technicznej – elektro-

energetyka; 
6) KD-A – tereny drogi publicznej – klasy A – auto-

strady; 
7) KD-Z – tereny drogi publicznej – klasy Z – zbior-

czej; 
8) KD-D – tereny drogi publicznej – klasy D – do-

jazdowej; 
9) KDW – tereny dróg wewnętrznych. 

§ 6. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1P/U, 2P/U, 3P/U ustala się: 

1) lokalizację obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów oraz zabudowy usługowej; 

2) powierzchnię zabudowy działki nie większą niż 
60% powierzchni działki; 

3) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie 
mniejszą niż 15% powierzchni działki; 

4) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy; 

5) wysokość budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu nie 
większą niż 18 m; 

6) dowolne formy dachów, w budynkach halo-
wych kąt nachylenia połaci dachowych – nie 
większy niż 15°; 

7) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych; 
8) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 
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9) zapewnienie pełnych potrzeb parkingowych 
w ramach terenu zgodnie ze wskaźnikami:  
0,8 stanowiska na 1 miejsce pracy oraz 1 stano-
wisko na 40 m2 powierzchni użytkowej usług; 

10) obsługę komunikacyjną z dróg publicznych 
oznaczonych symbolami 2KD-Z, 1KDW, 2KDW 
lub dróg publicznych znajdujących się poza 
zakresem opracowania. 
2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1P/U, 2P/U, 3P/U dopuszcza się: 
1) lokalizację dróg wewnętrznych; 
2) lokalizację budynków ścianą zewnętrzną bezpo-

średnio na granicy działki nie stanowiącej gra-
nicy z drogą publiczną lub drogą wewnętrzną; 

3) wydzielenie działki budowlanej pod stację 
transformatorową; 

4) lokalizację urządzeń budowlanych; 
5) lokalizację urządzeń wodnych; 
6) lokalizację sieci i urządzeń uzbrojenia technicz-

nego. 

§ 7. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1EW/R, 2EW/R, 3EW/R, 4EW/R, 
5EW/R, 6EW/R, 7EW/R, 8EW/R ustala się: 
1) użytkowanie rolnicze oraz lokalizację nie więcej 

niż 13 siłowni wiatrowych z uwzględnieniem 
przepisów odrębnych; 

2) lokalizację budynków związanych z funkcjono-
waniem siłowni wiatrowych z uwzględnieniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, a przypadku 
ich braku zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) wysokość siłowni wiatrowych mierzonej od 
poziomu terenu do skrajnego punktu śmigła 
elektrowni wiatrowej w pozycji pionowej nie 
większą niż 200 metrów; 

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% 
powierzchni działki budowlanej; 

5) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie 
mniejszą niż 10% powierzchni działki budowlanej; 

6) wysokość budynków związanych z funkcjono-
waniem siłowni wiatrowych nie większą niż  
10 m; 

7) kąt nachylenia połaci dachowych budynków 
związanych z funkcjonowaniem elektrowni wia-
trowych nie większy niż 25°; 

8) obsługę komunikacyjną działek budowlanych, 
na których lokalizowane są siłownie wiatrowe 
poprzez drogi publiczne oznaczone na rysunku 
planu symbolami KD-Z, KD-D, drogi wewnętrz-
ne oznaczone na rysunku planu symbolem 
KDW oraz tereny rolne oznaczone na rysunku 
planu symbolem R; 

9) wykonanie oznaczenia przeszkód zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1EW/R, 2EW/R, 3EW/R, 4EW/R, 5EW/R, 
6EW/R, 7EW/R, 8EW/R dopuszcza się: 
1) lokalizację urządzeń budowlanych w tym 

w szczególności elektroenergetycznych linii ka-
blowych i infrastruktury technicznej związanych 
z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, 
elementów sterowania i automatyki; 

2) wykraczanie łopat siłowni wiatrowych poza 
tereny oznaczone symbolem 1EW/R, 2EW/R, 
3EW/R, 4EW/R, 5EW/R, 6EW/R, 7EW/R, 8EW/R; 

3) lokalizację placów montażowych oraz dróg 
wewnętrznych z uwzględnieniem przepisów 
odrębnych; 

4) lokalizację placów montażowych oraz dróg 
wewnętrznych jako tymczasowych obiektów 
budowlanych, przy czym rozbiórka tych obiek-
tów winna nastąpić wraz z zakończeniem ro-
bót budowlanych związanych z budową, eks-
ploatacją lub likwidacją elektrowni wiatro-
wych; 

5) lokalizację obiektów budowlanych służących 
do pomiaru prędkości i kierunku wiatru o wy-
sokości nie większej niż 150 metrów; 

6) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruk-
tury technicznej, w tym w szczególności moż-
liwość przebudowy urządzeń melioracyjnych; 

7) połączenie elektrowni wiatrowych ze stacją 
elektroenergetyczną 110 kV zlokalizowaną po-
za obszarem opracowania; 

8) lokalizację urządzeń wodnych; 
9) dokonywanie wtórnych podziałów geodezyj-

nych; 
10) umieszczenie na gondoli elektrowni wiatrowej 

logo producenta i inwestora lub właściciela 
elektrowni wiatrowych. 
3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 3EW/R, 4EW/R ustala się następujące 
warunki i zasady scalania i podziału nieruchomo-
ści: 
1) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego od 60 do 120o lub równolegle do 
granic działek sąsiednich, z dopuszczeniem od-
stępstwa od tej zasady w przypadku, gdy po-
dział nie jest możliwy ze względu na istniejące 
linie podziału i ukształtowanie terenu, 

2) minimalną powierzchnię działki 500 m2, 
3) zasady o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 i 2 nie 

dotyczą działek wydzielanych pod tereny ko-
munikacji i infrastruktury technicznej; 

4) obowiązek wykonywania podziałów w sposób 
zapewniający dostęp do drogi publicznej lub 
wewnętrznej. 

4. Ustala się wyznaczenie terenów lokalizacji 
siłowni wiatrowych o powierzchni nie większej niż: 
1) 0,4833 hektara na terenie oznaczonym na ry-

sunku planu symbolem 1EW/R; 
2) 3,2892 hektara na terenie oznaczonym na ry-

sunku planu symbolem 2EW/R; 
3) 0,5633 hektara na terenie oznaczonym na ry-

sunku planu symbolem 3EW/R; 
4) 0,5333 hektara na terenie oznaczonym na ry-

sunku planu symbolem 4EW/R; 
5) 0,4555 hektara na terenie oznaczonym na ry-

sunku planu symbolem 5EW/R; 
6) 0,4985 hektara na terenie oznaczonym na ry-

sunku planu symbolem 6EW/R; 
7) 0,4438 hektara na terenie oznaczonym na ry-

sunku planu symbolem 7EW/R; 
8) 0,3946 hektara na terenie oznaczonym na ry-

sunku planu symbolem 8EW/R. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.493. 
.2011.AS-2 z dnia 9 grudnia 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 7) 
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§ 8. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 
10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R ustala się: 
1) użytkowanie rolnicze; 
2) zakaz lokalizacji budynków. 

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 
11R, 12R, 13R, 14R, 15R dopuszcza się: 
1) lokalizację urządzeń budowlanych, w tym 

w szczególności elektroenergetycznych linii ka-
blowych i infrastruktury technicznej związanych 
z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, 
elementów sterowania i automatyki; 

2) lokalizację obiektów budowlanych służących do 
pomiaru prędkości i kierunku wiatru o wysoko-
ści nie większej niż 150 metrów; 

3) lokalizację dróg wewnętrznych zgodnie z 
uwzględnieniem przepisów odrębnych; 

4) lokalizację dróg wewnętrznych jako tymczaso-
wych obiektów budowlanych, przy czym roz-
biórka tych obiektów winna nastąpić wraz 
z zakończeniem robót budowlanych związanych 
z budową, eksploatacją lub likwidacją elektrow-
ni wiatrowych; 

5) lokalizację stacji transformatorowych; 
6) zachodzenie ruchomych elementów elektrowni 

wiatrowych – łopat elektrowni wiatrowych na 
działki użytkowane rolniczo; 

7) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruk-
tury technicznej, w tym możliwość przebudowy 
istniejących linii elektroenergetycznych śred-
niego napięcia oraz urządzeń melioracyjnych; 

8) dokonywanie wtórnych podziałów geodezyj-
nych. 

§ 9. 1. Na terenach oznaczonym na rysunku 
planu symbolem 1WS, 2WS, 3WS, 4WS ustala się 
lokalizację rowów melioracyjnych wraz z urządze-
niami. 

2. Na terenach oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1WS, 2WS, 3WS, 4WS dopuszcza się: 
1) lokalizację urządzeń budowlanych w tym w 

szczególności elektroenergetycznych linii ka-
blowych i infrastruktury technicznej związanych 
z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, 
elementów sterowania i automatyki; 

2) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruk-
tury technicznej, w tym możliwość przebudowy 
istniejących linii elektroenergetycznych śred-
niego napięcia; 

3) dokonywanie wtórnych podziałów geodezyj-
nych. 

§ 10. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku pla-
nu symbolem 1E ustala się: 
1) lokalizację budowli i budynków stacji transfor-

matorowo-rozdzielczej, zgodnie z nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy oraz z uwzględnie-
niem przepisów odrębnych, 

2) powierzchnię zabudowy nie większą niż 80% 
powierzchni działki; 

3) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
niż 20% powierzchni działki; 

4) wysokość budynków nie większą niż 6,0 m oraz 
dowolną formę dachów. 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1E dopuszcza się: 

1) użytkowanie rolnicze; 
2) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruk-

tury technicznej; 
3) lokalizację urządzeń budowlanych; 
4) lokalizację obiektów małej architektury; 
5) wykonanie ochronnego ogrodzenia. 

§ 11. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolami 1KD-A ustala się: 
1) lokalizację budowli drogowych zgodnie z prze-

pisami odrębnymi; 
2) zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie 

wolno stojących tablic oraz innych tablic rekla-
mowych. 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolami 1KD-A dopuszcza się: 
1) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruk-

tury technicznej; 
2) lokalizację rowów melioracyjnych wraz z urzą-

dzeniami. 
3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 1KD-D, 2KD-D, 
1KDW, 2KDW, 3KDW ustala się: 
1) lokalizację budowli drogowych; 
2) zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie 

wolno stojących tablic oraz innych tablic rekla-
mowych. 

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 1KD-D, 2KD-D, 
1KDW, 2KDW, 3KDW dopuszcza się: 
1) lokalizację budowli i urządzeń budowlanych, 

w tym w szczególności elektroenergetycznych 
linii kablowych i infrastruktury technicznej zwią-
zanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatro-
wych, elementów sterowania i automatyki; 

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

3) lokalizację ścieżek rowerowych; 
4) możliwość lokalizacji zjazdów; 
5) nasadzenia drzew i krzewów; 
6) lokalizację obiektów małej architektury. 

§ 12. 1. Na terenach oznaczonych symbolem 
2R, 3R, 4R, 5R, 7R, 8R, 10R, 1P/U, 2P/U, 3P/U, 2KD-
Z, 3KD-Z, 1KDW, 2KDW, 3KDW, 2WS ustala się 
lokalizację jednotorowej lub dwutorowej linii elek-
troenergetycznej wysokiego napięcia wzdłuż której 
wyznacza się pas technologiczny o szerokości 40 
metrów (po 20 metry od osi linii w obu kierun-
kach). 

2. W pasie technologicznym linii elektroener-
getycznej wysokiego ustala się: 
1) zakaz lokalizowania budynków mieszkalnych 

oraz innych obiektów przeznaczonych na stały 
lub czasowy pobyt ludzi; 

2) zakaz nasadzeń roślinności wysokiej pod linią. 

§ 13. Ustala się obowiązek zgłoszenia lokaliza-
cji wszystkich stałych i tymczasowych obiektów 
budowlanych o wysokości większej niż 50 metrów 
nad poziomem terenu do Szefostwa Służby Ruchu 
Lotniczego SZ RP na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.493. 
.2011.AS-2 z dnia 9 grudnia 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 13) 
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§ 14. W zakresie infrastruktury technicznej 
uzbrojenia terenu: 

1) dopuszcza się roboty budowlane związane 
z realizacją sieci infrastruktury technicznej; 

2) ustala się powiązanie sieci infrastruktury 
technicznej z układem zewnętrznym oraz za-
pewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi; 

3) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodo-
ciągowej lub studni; 

4) ustala się odprowadzenie ścieków bytowych 
do sieci kanalizacji sanitarnej lub szczelnych 
zbiorników bezodpływowych; 

5) ustala się odprowadzenie ścieków przemy-
słowych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) ustala się zagospodarowanie czystych wód 
opadowych lub roztopowych na działce bu-
dowlanej zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) ustala się obowiązek podczyszczenia zanie-
czyszczonych wód opadowych i roztopowych 
z terenów oznaczonych symbolem 1P/U, 2P/U, 
3P/U do jakości wymaganej przepisami od-
rębnymi; 

8) ustala się zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych z terenów dróg zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

9) ustala się gromadzenie odpadów w specjalnie 
wydzielonym miejscu na terenie działki bu-
dowlanej i dalsze ich zagospodarowanie 

zgodnie z gminnym planem gospodarki odpa-
dami oraz przepisami odrębnymi; 

10) dopuszcza się stosowanie do celów grzew-
czych paliw charakteryzujących się niskimi 
wskaźnikami emisyjnymi między innymi: ener-
gii elektrycznej, paliw stałych, płynnych i ga-
zowych oraz alternatywnych źródeł energii. 

§ 15. Ustala się strefą ochrony konserwator-
skiej dla ochrony zabytków archeologicznych 
„OW” – zgodnie z rysunkiem planu, która jest 
równoznaczna z obszarem ujętym w wykazie za-
bytków. 

§ 16. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jed-
norazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy, w wysokości 30% dla wszystkich nieru-
chomości w granicach określonych w § 1 pkt 2 
niniejszej uchwały. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Kostomłoty. 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Janina Gawlik 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/82/ 
/11 Rady Gminy Kostomłoty z dnia  
27 września 2011 r. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.493.2011.AS-2 z dnia 9 grudnia 2011 r. do WSA we Wro-
cławiu na załącznik nr 1 do uchwały w części oznaczonej symbolem EW/R) 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/82/ 
/11 Rady Gminy Kostomłoty z dnia  
27 września 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG  

WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WSI WICHRÓW  

ORAZ TERENÓW POŁOŻONYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WSI KOSTOMŁOTY  
DLA LOKALIZACJI FARMY WIATROWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Kostomłoty rozstrzyga co następuje: 
do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz 
terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty dla lokalizacji farmy wiatrowej wraz z nie-
zbędną infrastrukturą wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko w dniach 18 lipca 2011 r. do 16 sierpnia r., w terminie, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jed-
nostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi dotyczące projektu pla-
nu, tj. do dnia 30 sierpnia 2011 r. – wniesiono jedną uwagę dotyczącą usunięcia zapisów związanych  
z ochroną konserwatorską, które regulowane są przepisami odrębnymi. Wójt Gminy Kostomłoty złożoną 
uwagę uwzględnił, w związku, z czym nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych 
uwag. 
 

 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/82/ 
/11 Rady Gminy Kostomłoty z dnia  
27 września 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE  

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)  
i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,  
poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kostomłoty stwierdza co następuje:  
1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: 

1) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kom-
petencji których leży rozwój sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych.  

2) Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego oraz zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami jak również 
na podstawie przepisów odrębnych. 

3) Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych  
na inwestycje. 

4) Dopuszcza się udział innych niż gmina inwestorów w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. 

2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie.  
Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez: 
1) Wydatki z budżetu gminy. 
2) Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.: dotacji 

unijnych, dotacji samorządu województwa, dotacji i pożyczek z funduszy celowych, kredytów i po-
życzek bankowych, innych środków zewnętrznych. 

3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilnoprawnym lub  
w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, a także właścicieli nieruchomości. 

3. Zadania w zakresie budowy dróg finansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie porozu-
mień z innymi podmiotami. 
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4. Ustalenia planu nie spowodują wydatków Gminy Kostomłoty z tytułu odszkodowań, o których mowa  
w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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UCHWAŁA NR XI/67/2011 
 RADY GMINY RUJA 

 z dnia 16 listopada 2011 r. 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków  
gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm. ) art. 9a 
ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,  
poz. 1493 ze zm.) Rada Gminy Ruja uchwala, co 
następuje:  

§ 1. Wójt Gminy Ruja występuje do podmio-
tów działających na obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie o wskazanie kandydatów na 
członków zespołu. 

§ 2. Skład zespołu ustala się w liczbie od 6 do 
10 osób. 

§ 3. Zespół wybiera ze swojego grona zastęp-
cę przewodniczącego oraz sekretarza zespołu. 

§ 4. Przewodniczący kieruje pracami zespołu, 
a w przypadku jego nieobecności zastępca prze-
wodniczącego. 

§ 5. Ustalenia zespołu zapadają większością 
głosów w obecności przynajmniej połowy składu 

zespołu. W razie równej ilości głosów decyduje 
głos prowadzącego. 

§ 6. Ze spotkań zespołu sporządza się proto-
kół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz 
zespołu, a członkowie podpisują listę obecności, 
które stanowią dokumentację zespołu. 

§ 7. Odwołanie członka zespołu następuje 
w wyniku: 
1) ustania zatrudnienia w danym podmiocie dzia-

łającym w obszarze przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, 

2) na wniosek przewodniczącego zespołu, 
3) na wniosek członka, 
4) na wniosek podmiotu, który członka wskazał. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Ruja. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy: 

Alicja Jaśkiewicz 
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 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 7 grudnia 2011 r.  
 NK-N.4131.1002.2011.JK8 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  

stwierdzam nieważność  

§ 2 uchwały Rady Gminy Ruja nr XI/67/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. 
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminne-
go zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

 


