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czasie okre[lonym w prognozie skutków finanso-

wych uchwalenia przedmiotowego planu.

§2.1. Plan ustala, do czasu wybudowania sieci 
kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie [cieków do 
szczelnych bezodpEywowych zbiorników na [cieki 
zlokalizowanych w obszarze poszczególnych dziaEek. 

2. Plan dopuszcza do czasu wybudowania gmin-

nej sieci wodociągowej korzystnie z wEasnych ujęć 
wody zlokalizowanych w obszarze dziaEki.

§3. W bezpo[rednim sąsiedztwie terenu objęte-

go planem istnieją urządzenia elektroenergetyczne, 
sieć elektroenergetyczna. Ponadto jereli wzro[nie 

zapotrzebowanie na energię, wykonanie stacji trans-
formatorowej lub przyEącza energetycznego lery w 
gestii dysponenta sieci, zgodnie z art. 7 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. 
Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.).

§4. Zapewnienie obsEugi komunikacyjnej nalery 
do zadaG wEasnych gminy. Dojazd do terenu ob-

jętego planem jest zapewniony z istniejącej drogi 
publicznej klasy lokalnej KDL oraz jej poszerzenia i 
projektowanych dróg wewnętrznych KDW poEączo-

nych z istniejącą drogą lokalną. 
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UCHWADA Nr XXXIV/293/09 RADY GMINY ZDOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy ZEotów 
w rejonie miejscowo[ci Pieczynek, Klukowo i Blękwit.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 
1 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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 
167, poz. 1759,. 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); art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41i 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)

- w wykonaniu UchwaEy Nr XXIV/190/08 Rady 
Gminy ZEotów z dnia 25 wrze[nia 2008 r. w spra-

wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

ZEotów w rejonie miejscowo[ci Pieczynek, Klukowo 
i Blękwit Rada Gminy ZEotów uchwala, co następuje:

ROZDZIAD 1
Przepisy ogólne

§1.1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze ｧStudium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy ZEotówｦ - zatwierdzonego uchwa-

Eą Nr XXIII/162/04 Rady Gminy Zlotów z dnia 28 
papdziernika 2004 r. - uchwala się miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego gminy ZEotów w 
rejonie miejscowo[ci Pieczynek, Klukowo i Blękwit.

2. Obszar objęty planem o powierzchni okoEo 370 
ha poEorony jest w rejonie miejscowo[ci Pieczynek, 
Klukowo i Blękwit. Granice planu stanowią:

- od poEudnia ｠ droga o nr ewidencyjnym 9 i 
380/2 oraz fragment dziaEki nr 21/1;

- od zachodu ｠ linia o kierunku póEnoc poEudnie 
przecinająca dziaEki o numerach 9/8 i 6;

- od póEnocy - linie o kierunku póEnocny wschód 
｠ póEnocny zachód przecinające dziaEki nr 6 i 416/1- 
4 oraz granice dziaEek o numerach 47, 48, 78, 79 
i 85-91;

- od wschodu - linia biegnąca wzdEur dziaEek 91, 
98 i 114/2.

§2.1. Integralną czę[cią uchwaEy jest:
1) zaEącznik nr 1 do uchwaEy zawierający rysunek 

planu w skali 1:2000;
2) ZaEącznik nr 2 do uchwaEy zawierający roz-

strzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu;

3) ZaEącznik nr 3 do uchwaEy zawierający roz-
strzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgod-

nie z przepisami o finansach publicznych.
2. Czę[ć tekstowa uchwaEy skEada się z następu-

jących rozdziaEów:
1) RozdziaE 1 ｠ Przepisy ogólne. 
2) RozdziaE 2 ｠ Ustalenia ogólne dotyczące caEego 

terenu;
3) RozdziaE 3 ｠ Ustalenia szczegóEowe dla tere-

nów elementarnych;
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4) RozdziaE 4 ｠ Ustalenia dla terenów ukEadu ko-

munikacyjnego;
5) RozdziaE 5 ｠ Przepisy koGcowe.

§3. Na terenie objętym planem obowiązują na-

stępujące definicje terminów urytych w planie:
1) funkcje przemysEowe ｠ rozumie się przez to 

wszelką dziaEalno[ć polegającą na wytwórczo-

[ci i skEadowaniu, obejmującą zakEady przemy-

sEowe, urządzenia produkcji budowlanej, cen-

tra technologiczne, centra logistyczne, bazy 
transportowe, skEady, magazyny, hurtownie, 
rzemiosEo o charakterze produkcyjnym oraz 
inna dziaEalno[ć prowadzona na zblironej zasa-

dzie do wymienionych powyrej;
2) funkcje obsEugi komunikacji ｠ rozumie się przez 

to funkcje związane z obsEugą transportu sa-

mochodowego takie jak: stacje paliw, myjnia, 
serwis samochodowy, diagnostyka, stacje ob-

sEugi samochodów;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ rozumie się 

przez to linię, poza którą wyklucza się lokali-
zację zewnętrznej [ciany budynku, zewnętrz-
nej [ciany budynku nie stanowią w kondygna-

cji parteru - schody i pochylnie wej[ciowe do 
budynku a takre ganki wej[ciowe, wiatroEapy 
wysunięte poza zewnętrzną [cianę budynku o 
nie więcej nir 2,5 m, w wyrszych kondygna-

cjach ｠ wykusze, loggie, balkony i inne podob-

ne elementy bryEy budynku;
4) reklama ｠ rozumie się przez to no[nik informa-

cji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie 

wraz z elementami konstrukcyjnymi, zamoco-

waniami; rozrórnia się dwa rodzaje no[ników 
reklamowych:

a) reklama wolnostojąca ｠ nalery przez to rozu-

mieć obiekt budowlany przeznaczony do eks-
pozycji reklam, napisów i elementów dekora-

cyjnych, takre obiekt budowlany sam będący 
reklamą,

b) reklama wbudowana ｠ nalery przez to ro-

zumieć miejsce lub element, nieprzewidziany 
pierwotnie, umieszczony na obiekcie budow-

lanym, wykorzystywany do ekspozycji reklam, 

napisów i elementów dekoracyjnych, szyld o 
powierzchni do 0,3 m2 nie jest reklamą wbu-

dowaną;
5) powierzchnia zabudowy ｠ nalery przez to rozu-

mieć sumę powierzchni zabudowy budynków 
i tymczasowych obiektów budowlanych o ter-
minie lokalizacji powyrej 120 dni zlokalizowa-

nych na dziaEce budowlanej;
6) wysoko[ć zabudowy ｠ nalery przez to rozu-

mieć wysoko[ć budynku mierzoną od poziomu 
terenu przy najnirej poEoronym wej[ciu do bu-

dynku lub jego czę[ci pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku do najwyrszego punktu 
dachu (z wyEączeniem komina);

7) zabudowa zagrodowa ｠ nalery przez to ro-

zumieć w szczególno[ci budynki mieszkalne, 

budynki gospodarcze lub inwentarskie w ro-

dzinnych gospodarstwach rolnych, hodowla-

nych lub ogrodniczych oraz gospodarstwach 
le[nych;

8) zagospodarowanie tymczasowe ｠ nalery przez 
to rozumieć sposób wykorzystania i urządze-

nia terenu a takre sposób urytkowania obiektu 
inny nir przeznaczenie terenu, dopuszczone na 
czas okre[lony tj. do czasu ich zagospodarowa-

nia zgodnie z planem, zasady tymczasowego 

zagospodarowania okre[lają ustalenia planu.

§4.1. Obszar objęty planem dzieli się na tereny 
elementarne, czyli wyrórnione na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania. 
PodziaE obszaru objętego planem na tereny elemen-

tarne jest spójny i rozEączny, co oznacza, re wszyst-
kie czę[ci obszaru objętego planem nalerą do któ-

rego[ z terenów elementarnych i radna czę[ć nie 
nalery równocze[nie do dwóch terenów elementar-
nych.

2. Kardy teren elementarny jest oznaczony w 
tek[cie i na rysunku planu gdzie okre[la się:

1) kolejny numer terenu elementarnego, 
2) przeznaczenie terenu,
3) dla terenów systemu komunikacji dodatkowo 

klasę drogi.
3. Dla terenów wyrórnionych w planie liniami 

rozgraniczającymi tereny o rórnych funkcjach lub 
rórnych zasadach zagospodarowania ustala się mię-

dzy innymi przeznaczenie terenu. Ustalenie podsta-

wowego przeznaczenia terenu nie wyklucza morli-
wo[ci lokalizacji na nim innych funkcji na zasadach 
okre[lonych w ustaleniach szczegóEowych.

4. Liniami rozgraniczającymi wewnętrznego po-

dziaEu wyrórnia się w planie fragmenty terenu ele-

mentarnego, dla których sformuEowano dodatkowe 
ustalenia szczegóEowe dotyczące zasad zagospoda-

rowania lub okre[lono [ci[le ustalony sposób uryt-
kowania i zagospodarowania. PodziaE terenu elemen-

tarnego na wydzielenia wewnętrzne nie jest spójny 
ani rozEączny: mogą istnieć fragmenty terenu nie 
nalerące do radnego z wydzieleG wewnętrznych, 
mogą ter istnieć fragmenty terenu nalerące równo-

cze[nie do dwu i więcej wydzieleG wewnętrznych.
5. Kardy teren wydzielenia wewnętrznego wy-

rórniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
wewnętrznego podziaEu oznaczony jest w tek[cie 
i na rysunku planu numerem adresowym. Numer 
adresowy skEada się z oznaczeG cyfrowych i litero-

wych. Oznaczenie terenu wydzielenia wewnętrzne-

go zawiera:
1) numer terenu elementarnego w którym teren 

wydzielenia wewnętrznego jest poEorony;
2) numer ustalenia szczegóEowego obowiązujące-

go wyEącznie na tym terenie.

§5.1. Plan zawiera dwu szczeblowy ukEad ustaleG 
｠ ustalenia ogólne obowiązujące na caEym terenie 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 214 ｠ 22042 ｠ Poz. 3684

planu oraz ustalenia szczegóEowe dla poszczegól-
nych terenów elementarnych. Dla kardego terenu 
elementarnego obowiązują równocze[nie ustalenia 
ogólne i ustalenia szczegóEowe.

2. Dla terenów elementarnych, wydzielonych li-
niami rozgraniczającymi, w planie okre[la się:

1) przeznaczenie terenu;
2) zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego;
3) zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-

brazu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej;
5) ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu;
7) sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-

tów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów;

8) scalanie i podziaE nieruchomo[ci;
9) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu;
10) ustalenia dla systemów komunikacji, zasady 

ich modernizacji i rozbudowy, obsEuga komuni-
kacyjna terenu;

11) ustalenia dla systemów infrastruktury tech-

nicznej, zasady ich modernizacji i rozbudowy;
12) sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-

rowania terenów;
13) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty, 

o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tzw. opEaty planistycznej).
3. Dla terenów ukEadu komunikacyjnego, wy-

dzielonych liniami rozgraniczającymi, w planie okre-

[la się:
1) przeznaczenie terenu;
2) parametry, wyposarenie i dostępno[ć;
3) zasady ksztaEtowania przestrzeni publicznych;
4) sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-

rowania terenu;
5) inne ustalenia;
6) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty, 

o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tzw. opEaty planistycznej).

§6.1. Rysunek planu stanowiący zaEącznik nr 1 
do uchwaEy zawiera następujące oznaczenia:

1) granica obszaru objętego opracowaniem miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu, (tereny elementarne);
3) linie rozgraniczające tereny o rórnych zasa-

dach zagospodarowania (tereny wydzieleG we-

wnętrznych);
4) oznaczenie terenu elementarnego;
5) oznaczenie terenu wydzielenia wewnętrznego.
6) przeznaczenie terenu: 

a) R/E ｠ tereny rolnicze z miejscami lokalizacji 
elektrowni wiatrowych, 

b) P ｠ tereny funkcji przemysEowych, 
c) E ｠ tereny elektrowni wiatrowych,

7) zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-

brazu;
a) pEat ekologiczny do zachowania,

8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej: 
a) strefa ochrony archeologiczno konserwator-

skiej stanowisk archeologicznych,
b) strefa ochrony archeologiczno konserwator-

skiej skupisk stanowisk archeologicznych;
9) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: nieprzekraczalna 
linia zabudowy;

10) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu: 
a) linia elektroenergetyczna 110 kV istniejąca i 

projektowana ze strefą ograniczeG dla lokali-
zacji zagospodarowania, 

b) linia elektroenergetyczna 15 kV ze strefą 
ograniczeG dla lokalizacji zagospodarowania,

c) gazociąg wysokiego ci[nienia ze strefą ogra-

niczeG;
11) ustalenia dla systemu komunikacji, w tym:
a) KD.D ｠ droga klasy D ｠ dojazdowa,
b) KX ｠ drogi wewnętrzne, dojazdy;
2. Dopuszcza się morliwo[ć przesunięcie usta-

lonych na rysunku planu linii wydzieleG wewnętrz-
nych dla lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z 
wydzieleniami dróg wewnętrznych peEniących rolę 
dojazdów do elektrowni o 20m w kardą stronę, 
przy zachowaniu geometrii ukEadu wydzielenia.

ROZDZIAD 2 
Ustalenia ogólne dotyczące caEego terenu.

§7. Przeznaczenie terenów
1. Na caEym terenie objętym planem wyklucza 

się lokalizację zabudowy mieszkaniowej, budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej, wszelkiego 
rodzaju budynków zamieszkania zbiorowego. 

2. Na caEym terenie objętym planem wyklucza 
się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko za wyjątkiem instalacji 
wykorzystujących siEę wiatru do produkcji energii, 
wier telefonii komórkowej oraz funkcji lokalizowa-

nej na terenie 03.P, dla których zasady lokalizacji 
zostaEy okre[lone w ustaleniach szczegóEowych dla 
terenów elementarnych.

3. Na terenach, na których wyklucza się lokaliza-

cję elektrowni wiatrowych ze względu na sąsiedz-
two istniejącej zabudowy z funkcją mieszkaniową 
｠ okre[lonych w ustaleniach szczegóEowych dla po-

szczególnych terenów elementarnych, dopuszcza 
się zalesienia urytków rolnych na następujących 
zasadach:

a) dopuszcza się zalesienia na glebach zagroro-

nych erozją, niezalernie od klasy gleby,
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b) dopuszcza się zalesienia na gruntach zakwa-

lifikowanych jako kompleksy rolniczej przy-

datno[ci gleb nr 6 ｠ kompleks rytni (rytnio 
｠ ziemniaczany) sEaby, nr 7 kompleks rytnio 
Eubinowy, nr 9 kompleks zborowo pastewny 
sEaby, 

c) dopuszcza się zalesienia na glebach klas V i 
VI, 

d) dopuszcza się zalesienia gruntów lerących 
odEogiem, tj. gleb które utraciEy walory agro-

ekologiczne,

e) dopuszcza się zalesienia gruntów bezpo[red-

nio przylegających do istniejących komplek-

sów le[nych, niezalernie od powierzchni prze-

znaczonej do zalesienia, 

f) dopuszcza się zalesienia gruntów o powierzch-

ni przeznaczonej do zalesienia przekraczającej 
3 ha;

g) wyklucza się zalesienia gleb pochodzenia or-
ganicznego torfowych i torfowo muEowych, tj. 
gruntów regulujących stosunki wodne,

h) wyklucza się zalesienia pasów terenu o sze-

roko[ci 6m przy drogach publicznych oraz na 
wyznaczonych w planie pasach technicznych 
dla infrastruktury;

§8. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu

1. Na terenie objętym planem nie występują ob-

szary i obiekty chronione.
2. CaEy obszar objęty planem poEorony jest w 

granicach GEównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
127, wyklucza się lokalizację inwestycji mogących 
mieć szkodliwy wpEyw na zasoby wód podziemnych 
GZWP nr 127.

3. Na terenach elementarnych okre[lonych w 
ustaleniach szczegóEowych planu dopuszcza się 
lokalizację zespoEu elektrowni wiatrowych, dla któ-

rych izofona 40dB (stanowiąca graniczną normę ha-

Easu dla zabudowy mieszkaniowej) okre[lona zosta-

Ea na rysunku planu.
4. Elektrownie wiatrowe jako dure obiekty tech-

niczne w istotny sposób zmieniają krajobraz terenu 
w zasięgu ich widoczno[ci; w celu ograniczenia an-

tropizacji krajobrazu ustala się:
1) obowiązuje ochrona i uzupeEnienie istniejących 

zadrzewieG przydrornych wzdEur dróg 04.KD.D;
2) obowiązuje zakaz likwidacji istniejących zadrze-

wieG przydrornych; zakaz nie dotyczy morli-
wo[ci wycinki drzew w zakresie niezbędnym 
na etapie budowy farmy wiatrowej lub przebu-

dowy tych dróg pod warunkiem ekwiwalentnej 
rekompensaty zlikwidowanego zasobu zieleni;

3) na terenach urytkowanych rolniczo obowiązuje 
zakaz likwidacji istniejących zadrzewieG; za-

kaz nie dotyczy morliwo[ci wycinki drzew w 
zakresie niezbędnym na etapie budowy farmy 
wiatrowej pod warunkiem ekwiwalentnej re-

kompensaty zlikwidowanego zasobu zieleni;
4) wszystkie konstrukcje turbin wiatrowych, Eącz-

nie z wierami powinny być pomalowane w 
kolorach pastelowych, nie kontrastujących z 
otoczeniem (np. tonacja szara).

5. Na terenie 01.R/E, 02.R/E ochronie podlegają 
maEe zbiorniki wodny wraz z jego najblirszym oto-

czeniem jako pEaty ekologiczne, oznaczone na ry-

sunku planu; wyklucza się lokalizacje elektrowni 
wiatrowych w odlegEo[ci 200 m od tego terenu. 

§9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

1. Na obszarze objętym planem nie występują 
obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków.

2. Na obszarze objętym planem nie występują 
obiekty i obszary będące w ewidencji zabytków 
WKZ.

3. Ustala się strefy ochrony archeologiczno kon-

serwatorskiej: 
1) stanowisk archeologicznych, oznaczoną na ry-

sunku planu odpowiednim symbolem graficz-

nym,

2) skupisk stanowisk archeologicznych, oznaczo-

ną na rysunku planu odpowiednim symbolem 
graficznym,

- w granicach strefy ochrony archeologiczno 
konserwatorskiej dziaEalno[ć związana z robotami 
ziemnymi lub ze zmianą funkcji terenu winna być 
poprzedzona badaniami, szczegóEowy zakres i rodzaj 
niezbędnych badaG archeologicznych przy zabytku, 
wEa[ciwy wojewódzki konserwator zabytków usta-

la w drodze decyzji, przed uzyskaniem decyzji o po-

zwoleniu na budowę.

§10. Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych

Na obszarze objętym planem nie występują te-

reny i obiekty podlegające ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych. 

§11. Scalanie i podziaE nieruchomo[ci
1. Na obszarze objętym planem nie ustala się 

granic terenów wymagających przeprowadzenia 
procedur scalania i podziaEu nieruchomo[ci.

2. Na terenach elementarnych oznaczonych jako 
R/E dopuszcza się podziaEy na dziaEki na podstawie 
przepisów odrębnych, na pozostaEych terenach ele-

mentarnych zasady podziaEu na dziaEki zostaEy za-

warte w ustaleniach szczegóEowych dla tych tere-

nów.

§12. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu
1. Zasady bezpieczeGstwa ruchu statków po-

wietrznych: 
1) wszystkie obiekty o wysoko[ci równej i więk-

szej nir 100 m nad poziom terenu stanowią prze-

szkody lotnicze i ze względu na zapewnienie wa-

runków bezpieczeGstwa ruchu cywilnych statków 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 214 ｠ 22044 ｠ Poz. 3684

powietrznych muszą być uzgadniane z Prezesem 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

2) elektrownie wiatrowe o wysoko[ci równej i 
większej nir 100 m nad poziom terenu, po-

winny być wyposarone w znaki przeszkodowe 
(zewnętrzne koGce [migieE pomalowane w 5 
pasów o jednakowej szeroko[ci, prostopadEych 
do dEurszego wymiaru Eopaty [migEa, pokrywa-

jących 1/3 dEugo[ci Eopaty [migEa ｠ 3 koloru 
czerwonego lub pomaraGczowego i 2 biaEe-

go, pasy skrajne nie mogą być koloru biaEego, 
[wiatEa przeszkodowe umieszczone na najwyr-
szym miejscu gondoli), zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami.

3) w momencie przystąpienia do budowy elektro-

wni wiatrowych o wysoko[ci równej i więk-

szej nir 100 m nad poziom terenu, inwestor 
powinien powiadomić ULC o przewidywanym 
terminie ukoGczenia budowy inwestycji. W po-

wiadomieniu nalery równier podać wszystkie 
dane o powstaEych przeszkodach, zgodnie z 
wymogami zawartymi w obowiązujących prze-

pisach, celem umorliwienia wydania informacji 
dla zaEóg statków powietrznych o powstaniu 
nowych przeszkód lotniczych.

4) do Szefostwa SEurby Ruchu Lotniczego SiE 
Zbrojnych RP, nalery zgEosić zamiar budo-

wy wszelkich obiektów o wysoko[ci równej 
i większej nir 50,0 m n.p.t. przed wydaniem 
pozwolenia na budowę.

2. Budowa elektrowni wiatrowych wymaga 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaEywania na [rodowisko zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

3. Ustala się zasady realizacji infrastruktury to-

warzyszącej elektrowniom wiatrowym:
1) prowadzenie elektroenergetycznych linii kab-

lowych i infrastruktury towarzyszącej elektro-

wniom wiatrowym w tym kabli sterowania i 

automatyki dopuszcza się: 
a) w granicach wyznaczonych dróg i dojazdów,
b) przez grunty rolne w taki sposób aby nie za-

kEócać morliwo[ci rolniczego wykorzystania 
terenu;

2) wszelkie wEączenia sieci projektowanych do 
sieci istniejących nalery projektować na wa-

runkach gestorów sieci;
3) wszelkie kolizje i zblirenia z istniejącym i pro-

jektowanym uzbrojeniem technicznym nalery 
uzgodnić z wEa[ciwym gestorem sieci;

4) występująca w granicach terenu objętego pla-

nem infrastruktura techniczna tj. sieci i urzą-

dzenia sieciowe z uwzględnieniem urządzeG 
drenarskich i melioracyjnych wymaga zacho-

wania; w przypadku kolizji z projektowanymi 
urządzeniami nalery je przebudować na warun-

kach ustalonych przez wEa[ciwego gestora sieci.

§13. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji

1. Poszczególne tereny obsEugiwane są przez:
a) drogę publiczną oznaczoną na rysunku planu 

jako 04.KD.D,
b) drogi wewnętrzne 01/1.6.KX, 01/1.7.KX, 

01/1.8.KX, 01/1.9.KX, 02/1.4.KX, 02/1.5.KX 
ogólnodostępne.

- zasady obsEugi komunikacyjnej poszczególnych 
terenów elementarnych zawierają ustalenia szcze-

góEowe dla tych terenów.
2. Do ukEadu dróg gminnych mogą być zaliczo-

ne inne drogi, zgodnie z odpowiednimi uchwaEami 
Rady Gminy.

3. W zalerno[ci od potrzeb mieszkaGców gminy 
dopuszcza się lokalizację tras rowerowych w liniach 
rozgraniczających dróg.

§14. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej
1. Teren objęty planem w przewadze pozostaje 

w dotychczasowym rolniczym lub le[nym urytko-

waniu nie wymagającym rozbudowy infrastruktury 
technicznej. Dla terenu przeznaczonego pod zabu-

dowę oznaczonego jako 03.P zasady obsEugi inry-

nieryjnej zawarte są w ustaleniach szczegóEowych 
dla tych terenów elementarnych. 

2. Zasady lokalizacji sieci i urządzeG infrastruktu-

ry technicznej nie wynikających z potrzeb planu:
1) ustala się następujące zasady lokalizacji infra-

struktury technicznej, a takre przebudowy, 
rozbudowy sieci i urządzeG istniejących:

a) w liniach rozgraniczających dróg, ulic, dojaz-
dów i ciągów pieszych po uzgodnieniu projek-

towanego przebiegu z odpowiednim zarządcą 
terenu,

b) na terenach wynikających z lokalizacji uzgod-

nionych na etapie projektowania.
2) wEa[ciciele dziaEek, przez które przechodzą ist-

niejące urządzenia infrastruktury technicznej, 
zobowiązani są do umorliwienia staEego do-

stępu do tych urządzeG sEurbom technicznym, 
celem prowadzenia jej konserwacji w niezbęd-

nym zakresie.

3. Gospodarka odpadami: unieszkodliwianie od-

padów (po uprzedniej segregacji) poza obszarem 
opracowania, zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi i zasadami stanowionymi przez Radę Gminy ZEo-

tów.

ROZDZIAD 3
Ustalenia szczegóEowe dla terenów 

elementarnych

§15. Ustalenia dla terenu 01.R/E o pow. 216,05 ha
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze z miej-

scami lokalizacji elektrowni wiatrowych;
1) na caEym terenie 01.R/E wyklucza się:
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej, budyn-

ków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej, 
wszelkiego rodzaju budynków zamieszkania 
zbiorowego, 
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b) lokalizację budynków inwentarskich i innych 
w celu hodowli zwierząt,

c) zagospodarowanie terenu na potrzeby usEug 
agroturystycznych;

2) na terenie wydzieleG wewnętrznych 01/1.1:
a) wyklucza się lokalizację elektrowni wiatro-

wych, ze względu na odlegEo[ć od istniejącej 
zabudowy z funkcją mieszkaniową;

b) dopuszcza się lokalizację wier telefonii ko-

mórkowej;
3) proponuje się cztery (rejony) lokalizacji elektro-

wni wiatrowych wraz z drogami wewnętrzny-

mi peEniącymi rolę dojazdów eksploatacyjnych 
do elektrowni: 

- 01/1.2.E, 01/1.6.KX,
- 01/1.3.E, 01/1.7.KX, 
- 01/1.4.E, 01/1.8.KX, 
- 01/1.5.E, 01/1.9.KX,
jak na rysunku planu.

2. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego: 
1) na caEym terenie 01.R/E obowiązuje zakaz lo-

kalizacji reklam;
2) elektrownie wiatrowe nie mogą być wykorzy-

stywane jako no[niki reklamowe, dopuszcza 
się umieszczenie na gondoli turbiny elektro-

wni wiatrowej logo producenta, inwestora lub 

wEa[ciciela elektrowni wiatrowych.
3. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu:
1) na terenach urytkowanych rolniczo obowiązuje 

zakaz likwidacji istniejących zadrzewieG; za-

kaz nie dotyczy morliwo[ci wycinki drzew w 
zakresie niezbędnym na etapie budowy farmy 
wiatrowej pod warunkiem ekwiwalentnej re-

kompensaty zlikwidowanego zasobu zieleni;
2) Na terenach elementarnych okre[lonych w 

ustaleniach szczegóEowych planu dopuszcza 
się lokalizację zespoEu elektrowni wiatrowych, 
dla których izofona 40dB (stanowiąca granicz-
ną normę haEasu dla zabudowy mieszkaniowej) 
okre[lona zostaEa na rysunku planu;

3) na terenach urytkowanych rolniczo obowiązu-

je zachowanie otwartych cieków naturalnych 
i rowów melioracyjnych, za wyjątkiem miejsc 
niezbędnych do przeprowadzenia infrastruktu-

ry i dojazdów lub dróg, gdzie dopuszcza się ich 
kanalizację.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej: 
W granicach terenu elementarnego znajduje się 

strefa ochrony archeologiczno konserwatorskiej 
skupisk stanowisk archeologicznych, oznaczona na 
rysunku planu odpowiednim symbolem graficznym. 

Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kultu-

rowego ustala się obowiązek uzgadniania z Woje-

wódzkim Konserwatorem Zabytków przed uzyska-

niem decyzji o pozwoleniu na budowę wszelkich 
prac ziemnych związanych z budową farmy elektro-

wni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną, 

w celu ustalenia obowiązującego inwestora zakresu 
badaG archeologicznych. Wszystkie prace archeolo-

giczne muszą być uzgodnione pozwoleniem Wielko-

polskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu ma budo-

wę.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: 

na terenie 01.R/E nie występują przestrzenie pub-

liczne.

6. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-

wy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy, na ca-

Eym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji budynków.
7. Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu: 
1) przez teren 01.R/E przebiega gazociąg wyso-

kiego ci[nienia; wzdEur gazociągu wysokiego 
ci[nienia oznaczonego na rysunku planu obo-

wiązuje strefa ograniczeG dla zagospodarowa-

nia wynikająca z konieczno[ci zachowania mi-
nimalnych odlegEo[ci podstawowych po 35 m 
na kardą stronę od osi gazociągu; w przypadku 
planów lokalizowania obiektów budowlanych 
w mniejszej odlegEo[ci od sieci gazowej wy-

sokiego ci[nienia zachodzi konieczno[ć szcze-

góEowego uzgodnienia wszelkich zblireG, kolizji 
i ingerencji w wyrej okre[lonej strefie ograni-
czeG z wEa[ciwym gestorem sieci gazowej;

2) przez teren przebiega istniejąca i projektowana 
elektroenergetyczna linia napowietrzna o na-

pięciu 110kV, dopuszcza się przebudowę linii; 
wzdEur linii o napięciu 110 kV, wyznacza się 
strefę ograniczeG dla zagospodarowania o sze-

roko[ci 40 m, po 20 m od osi linii, wysoko[ć 
zagospodarowania nalery uzgodnić z wEa[ci-
wym gestorem sieci;

3) przez teren przebiega oznaczona na rysunku 
planu, istniejąca linia elektroenergetyczna SN 
15 kV; do czasu ich przebudowy (np. skablo-

wania) lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obo-

wiązuje strefa ograniczeG zagospodarowania; 
14 m, tj. po 7 m na kardą stronę od osi sEu-

pów; w strefie wysoko[ć zagospodarowania 
nalery uzgodnić z wEa[ciwym gestorem sieci 
energetycznej [redniego napięcia;

4) na caEym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych, zakaz 
nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-

lanych niezbędnych na budowie farmy elektro-

wni wiatrowych. 
8. ObsEuga komunikacyjna terenu:

1) zasady obsEugi komunikacyjnej: wjazd na te-

ren z istniejącej drogi gminnej oznaczonej jako 
04.KD.D;

2) dla dojazdów do elektrowni wiatrowych ozna-

czonych na rysunku planu jako 01/1.6.KX, 
01/1.7.KX, 01/1.8.KX, 01/1.9.KX ustala się:

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających min. 
4,5 m,

b) parametry: promienie skrętu min. 8 m, urzą-

dzenie – dowolne,
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c) dostęp do terenu ｠ jak dla drogi wewnętrz-
nej;

9. Ustalenia dla systemów infrastruktury tech-

nicznej, zasady ich modernizacji i rozbudowy:
elektrownie wiatrowe pracują bezobsEugowo w 

związku z czym nie jest wymagana infrastruktura 
techniczna, pozostaEe ustalenia zgodnie z §14.

10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-

darowania terenów: na caEym terenie obowiązuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego 

terenu; zakaz ten nie dotyczy zagospodarowania 
tymczasowego niezbędnego na czas realizacji inwe-

stycji.

11. Stawka procentowa: ustala się w wysoko-

[ci:
a) 30% dla terenów wydzieleG wewnętrznych 

01/1.2.E, 01/1.3.E, 01/1.4.E, 01/1.5.E, - 
przeznaczonych dla lokalizacji elektrowni wia-

trowych, dla terenów wydzieleG wewnętrz-
nych 01/1.6.KX, 01/1.7.KX, 01/1.8.KX, 
01/1.9.KX ｠ przeznaczonych dla dojazdów do 
elektrowni wiatrowych, 

b) nie dotyczy pozostaEej czę[ci terenu 01.R/E, 
gdzie nie następuje wzrost warto[ci nierucho-

mo[ci, w wyniku zachowania istniejących pa-

rametrów zagospodarowania terenu.

§16. Ustalenia dla terenu 02.R/E o pow. 156,12 
ha

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze z miej-
scami lokalizacji elektrowni wiatrowych;

1) na caEym terenie 02.R/E wyklucza się:
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej, budyn-

ków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej, 
wszelkiego rodzaju budynków zamieszkania 
zbiorowego, 

b) lokalizację budynków inwentarskich i innych 
w celu hodowli zwierząt,

c) zagospodarowanie terenu na potrzeby usEug 
agroturystycznych;

2) na terenie wydzieleG wewnętrznych 02/1.1:
a) wyklucza się lokalizację elektrowni wiatro-

wych, ze względu na odlegEo[ć od istniejącej 
zabudowy z funkcją mieszkaniową,

b) dopuszcza się lokalizację wier telefonii ko-

mórkowej;
3) proponuje się 2 tereny (rejony) lokalizacji elek-

trowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrz-
nymi peEniącymi rolę dojazdów eksploatacyj-
nych do elektrowni:

- 02/1.2.E, 02/1.4.KX,
- 02/1.3.E, 02/1.5.KX,
jak na rysunku planu.

2. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego: 
1) na caEym terenie 02.R/E obowiązuje zakaz lo-

kalizacji reklam;
2) elektrownie wiatrowe nie mogą być wykorzy-

stywane jako no[niki reklamowe, dopuszcza 
się umieszczenie na gondoli turbiny elektro-

wni wiatrowej logo producenta, inwestora lub 

wEa[ciciela elektrowni wiatrowych.
3. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu:
1) na terenach urytkowanych rolniczo obowiązuje 

zakaz likwidacji istniejących zadrzewieG; za-

kaz nie dotyczy morliwo[ci wycinki drzew w 
zakresie niezbędnym na etapie budowy farmy 
wiatrowej pod warunkiem ekwiwalentnej re-

kompensaty zlikwidowanego zasobu zieleni;
2) dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatro-

wych, od których izofona 40dB (stanowiąca 
graniczną normę haEasu dla zabudowy miesz-
kaniowej) okre[lona zostaEa na rysunku planu;

3) na terenach urytkowanych rolniczo obowiązu-

je zachowanie otwartych cieków naturalnych 
i rowów melioracyjnych, za wyjątkiem miejsc 
niezbędnych do przeprowadzenia infrastruktu-

ry i dojazdów lub dróg, gdzie dopuszcza się ich 
kanalizację.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej: 
Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-

turowego ustala się obowiązek uzgadniania z Wo-

jewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu, 
przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 
wszelkich prac ziemnych związanych z budową 
farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą 
techniczną, w celu ustalenia obowiązującego inwe-

stora zakresu badaG archeologicznych. Wszystkie 
prace archeologiczne muszą być uzgodnione po-

zwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków, przed uzyskaniem decyzji o 
pozwoleniu ma budowę.

5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: 
na terenie 02.R/E nie występują przestrzenie pub-

liczne.

6. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-

wy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy, na ca-

Eym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji budynków.
7. Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu: 
W poEudniowej czę[ci terenu elementarnego wy-

stępuje fragment strefy gazociągu wysokiego ci[-
nienia. 

8. ObsEuga komunikacyjna terenu:
1) zasady obsEugi komunikacyjnej: wjazd na teren 

z istniejącej drogi gminnej oznaczonych jako 
04.KD.D;

2) dla dojazdów do elektrowni wiatrowych ozna-

czonych na rysunku planu jako 02/1.4.KX, 
02/1.5.KX, ustala się:

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających min. 
4,5 m,

b) parametry: promienie skrętu min. 8 m, urzą-

dzenie – dowolne,

c) dostęp do terenu ｠ jak dla drogi wewnętrz-
nej;

9. Ustalenia dla systemów infrastruktury tech-

nicznej, zasady ich modernizacji i rozbudowy:
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elektrownie wiatrowe pracują bezobsEugowo w 
związku z czym nie jest wymagana infrastruktura 
techniczna, pozostaEe ustalenia zgodnie z §14.

10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-

darowania terenów: na caEym terenie obowiązuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego 

terenu; zakaz ten nie dotyczy zagospodarowania 
tymczasowego niezbędnego na czas realizacji inwe-

stycji.

11. Stawka procentowa: ustala się w wysoko-

[ci:
a) 30% dla terenów wydzieleG wewnętrznych 

02/1.2.E, 02/1.3.E - przeznaczonych dla loka-

lizacji elektrowni wiatrowych, dla terenów wy-

dzieleG wewnętrznych 02/1.4.KX, 02/1.5.KX 
｠ przeznaczonych dla dojazdów do elektrowni 
wiatrowych, 

b) nie dotyczy pozostaEej czę[ci terenu 02.R/E, 
gdzie nie następuje wzrost warto[ci nierucho-

mo[ci, w wyniku zachowania istniejących pa-

rametrów zagospodarowania terenu.

§17. Ustalenia dla terenu 03.P o pow. 0,66 ha
1. Przeznaczenie terenu: tereny funkcji przemy-

sEowych;
1) dopuszcza się: 
a) funkcje przemysEowe o których mowa w §3, 
b) skEady, magazyny, hurtownie i inne dziaEające 

na podobnej zasadzie,

c) funkcje obsEugi komunikacji;
2) na caEym terenie wyklucza się:

a) lokalizację funkcji usEugowych,
b) lokalizację zabudowy mieszkaniowej.
2. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego: 
1) obowiązują następujące zasady lokalizacji re-

klam:
a) dopuszcza się lokalizację reklam, 
b) dopuszcza się jedną reklamę na dziaEce.
3. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu: 
1) obowiązuje ochrona i uzupeEnienie istniejących 

zadrzewieG przydrornych wzdEur drogi 04.KD.
D; obowiązuje zakaz likwidacji istniejących za-

drzewieG przydrornych; zakaz nie dotyczy mor-
liwo[ci wycinki drzew w zakresie niezbędnym 
na etapie budowy farmy wiatrowej lub przebu-

dowy tych dróg pod warunkiem ekwiwalentnej 
rekompensaty zlikwidowanego zasobu zieleni;

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej: 
Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-

turowego ustala się obowiązek uzgadniania z Wo-

jewódzkim Konserwatorem Zabytków przed uzy-

skaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wszelkich 
prac ziemnych związanych z budową farmy elektro-

wni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną, 
w celu ustalenia obowiązującego inwestora zakresu 
badaG archeologicznych. Wszystkie prace archeolo-

giczne muszą być uzgodnione pozwoleniem Wielko-

polskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu ma budo-

wę.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: 

na terenie 03.P nie występują przestrzenie publicz-
ne.

6. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-

wy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

oznaczone na rysunku planu: 
a) w odlegEo[ci minimum 6 m od linii rozgrani-

czających drogi 04.KD.D i drogi wewnętrznej 
02/1.4.KX;

2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskapnik powierzchni zabudowy: 0,5,
b) udziaE powierzchni biologicznie czynnej: 

30%;
3) parametry zabudowy:

a) wysoko[ć zabudowy: dla budynków do 12 
m, dla budowli dowolna,

b) ksztaEt dachu: dowolny;
4) ustala się następujące parametry dziaEek:

a) wielko[ć dziaEek: minimalna 1000 m2;
b) pozostaEe parametry dziaEek: dowolne;

5) lokalizacja zabudowy przy granicy dziaEki: wy-

klucza się lokalizację zabudowy bezpo[rednio 
przy granicy dziaEki.

7. Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu: nie do-

tyczy.

8. ObsEuga komunikacyjna:
1) zasady obsEugi komunikacyjnej: wjazd na teren 

z istniejącej drogi 04.KD.D 
2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych: 

nie mniej nir 3 miejsca na 100 m2 powierzchni 
urytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na 10 
zatrudnionych;

9. Ustalenia dla systemów infrastruktury tech-

nicznej, zasady ich modernizacji i rozbudowy:
1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub 

wEasnego ujęcia;
2) odprowadzenie [cieków do kanalizacji sanitar-

nej lub do lokalnej oczyszczalni [cieków, [cieki 
z terenów przemysEowych nalery podczysz-
czać na wEasnych urządzeniach podczyszczają-

cych stosownie do wymogów obowiązujących 
w tym zakresie norm a takre gestora kanaliza-

cji sanitarnej;
3) odprowadzenie wód deszczowych do kana-

lizacji deszczowej lub zagospodarowanie w 

granicach wEasnej dziaEki; wody opadowe i 
roztopowe z powierzchni szczelnych na tere-

nach przemysEowych, skEadowych, baz trans-
portowych, z powierzchni parkingów i placów 
utwardzonych związanych z obsEugą transpor-
tu oraz terenów o innym urytkowaniu powo-

dującym zanieczyszczenie wód opadowych 
｠ przed odprowadzeniem do gruntu i wód po-

wierzchniowych wymagają oczyszczenia zgod-

nie z obowiązującymi przepisami;



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 214 ｠ 22048 ｠ Poz. 3684

4) w celu zaopatrzenie w energię elektryczną obo-

wiązuje rozbudowa sieci i urządzeG przesyEu 
energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do 
zaopatrzenia w energię elektryczną projekto-

wanej zabudowy na terenie 02.P:
a) budowę sieci SN i NN realizuje się w liniach 

rozgraniczających dróg i dojazdów po uzgod-

nieniu projektowanego przebiegu z odpowied-

nim zarządcą terenu, a takre po innych trasach 
wynikających ze szczegóEowych uzgodnieG na 
etapie projektowania,

b) dopuszcza się budowę stacji transformato-

rowych, o ile będzie to wynikaEo z potrzeb 
odbiorców energii elektrycznej na terenach 
uzgodnionych z ich wEa[cicielami;

5) zaopatrzenie w ciepEo: do celów grzewczych 
stosować paliwa pEynne, gazowe i staEe, z wy-

Eączeniem węgla oraz alternatywne pródEa cie-

pEa; 
6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej na warun-

kach wydanych przez gestora sieci lub z indy-

widualnych pródeE;
7) gospodarka odpadami: unieszkodliwianie odpa-

dów (po uprzedniej segregacji) poza obszarem 
opracowania, zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami i zasadami stanowionymi przez Radę 
Gminy ZEotów.

10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-

darowania terenów: obowiązuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu reali-

zacji zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu 

dopuszcza się dotychczasowy sposób urytkowania 
terenu, w przypadku urytkowania rolniczego ｠ bez 
prawa lokalizacji zabudowy zagrodowej, w szcze-

gólno[ci funkcji mieszkaniowych w zabudowie za-

grodowej.

11. Stawka procentowa: dla caEego terenu 03.P 
ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysoko[ci 30%.

§18. Ustalenia dla terenu 04.KD.D o pow. 2,56 
ha.

1. Przeznaczenie terenu: droga klasy D - dojaz-
dowa.

2. Parametry, wyposarenie i dostępno[ć:
1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających: min 

10m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój, wyposarenie: ulica jednojezdniowa, 

dwupasmowa z chodnikiem co najmniej po jed-

nej stronie jezdni;

3) dostępno[ć: bez ograniczeG.
3. Zasady ksztaEtowania przestrzeni publicz-

nych: 
1) obiekty maEej architektury: dopuszcza się;
2) no[niki reklamowe: zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usEugowo handlowe: za-

kaz sytuowania;
4) urządzenia techniczne: ulica w liniach rozgra-

niczających jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowiącej wyposarenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowę;

5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne.
4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-

darowania terenu: obowiązuje zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowla-

ne dopuszcza się z zastrzereniem ust. 3, pkt 3.
6. Stawka procentowa: nie dotyczy, na terenie 

04.KD.D ｠ istniejąca droga - nie następuje wzrost 
warto[ci nieruchomo[ci w wyniku uchwalenia planu.

ROZDZIAD 5
Przepisy koGcowe

§19. Ochrona gruntów rolnych i le[nych.
Wielko[ć i klasy gruntów przeznaczanych na inne 

funkcje, zgodnie z przepisami o ochronie gruntów 
rolnych i le[nych, nie wymagają uzyskania zgody na 
przeznaczenie na cele nierolnicze.

§20. Na obszarze objętym planem tracą moc 
ustalenia:

1. miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla obszaru gminnej przestrzeni rolni-

czo le[nej wyEączonej z lokalizacji nowej zabudo-

wy w Gminie ZEotów, uchwalonego UchwaEą Nr 
XVII/138/08 Rady Gminy ZEotów z dnia 28 lutego 
2008 r., 

2. miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla terenów elektrowni wiatrowych 
w Gminie ZEotów, uchwalonego UchwaEą nr 
XXIII/187/08 Rady Gminy ZEotów z dnia 28 sierpnia 
2008 r.

§21. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 
dni od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) inr. Piotr Lach
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ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XXXIV/293/09

Rady Gminy ZEotów
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy ZEotów w rejonie miejscowo[ci Pieczynek, Klukowo i Blękwit

UchwaEą Nr XXIV/170/08 Rady Gminy ZEotów z 
dnia 25 wrze[nia 2008 r. przystąpiono do sporzą-

dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy ZEotów w rejonie miejscowo[ci 
Pieczynek, Klukowo i Blękwit.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
kardy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projek-

cie planu more wnie[ć uwagi w terminie 14 dni od 
daty zakoGczenia wyEorenia projektu planu do pub-

licznego wglądu. 

Na podstawie art. 17 pkt 10), 11), 12), 13), 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 
80 poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy ZEotów rozpatruje 

uwagi wniesione do projektu planu i rozstrzyga o 

sposobie ich uwzględnienia w projekcie planu.
Na podstawie art. 17 pkt 14), ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 
zm.) Wójt Gminy ZEotów przedstawia Radzie Gminy 
projekt planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag. 
Na podstawie art. 20 ust. 1 Rada Gminy rozstrzyga 
o sposobie rozpatrzenia uwag do planu.

Projekt planu zostaE wyEorony do publicznego 
wglądu (wraz z prognozą oddziaEywania na [rodo-

wisko) w dniach od 18 czerwca 2009 r. do 16 lipca 
2009 r. W ustawowym terminie, tj. do dnia 30 lipca 
2009 r. nie zgEoszono radnych uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego Gminy ZEotów w rejonie miejscowo[ci Pieczy-

nek, Klukowo i Blękwit.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XXXIV/293/09

Rady Gminy ZEotów
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy ZEotów w rejonie miejscowo[ci Pieczynek, Klukowo i Blękwit.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY 

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.

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

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 
7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy ZEotów 
rozstrzyga, co następuje:

I. Zadania wEasne gminy 
Do zadaG wEasnych gminy z zakresu infrastruktu-

ry technicznej, finansowanych z udziaEem [rodków 
z budretu gminy zalicza się:

- budowę dróg gminnych wraz z ich o[wietle-

niem,

- budowę wodociągów i urządzeG wodociągo-

wych,

- budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami,
- budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami, 
Przepisom o finansach publicznych podlegają in-

westycje, które realizowane są z udziaEem [rodków 
publicznych zdefiniowanych w §3 ustawy o finan-

sach publicznych oraz [rodków pochodzących z 
funduszy strukturalnych UE (art. 110 ust. 1 pkt 1)

PozostaEe zadania wEasne gminy z zakresu in-

frastruktury technicznej, okre[lone w art. 7 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym, jak

a) zaopatrzenie w energię elektryczną, 
b) zaopatrzenie w energię cieplną, 
c) zaopatrzenie w gaz,
podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo 

energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują 
przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakre-

su zaopatrzenia nie są finansowane z udziaEem [rod-

ków z budretu gminy. Wskazane w ustawie Prawo 
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energetyczne zadania wEasne gminy, finansowane 
z jej budretu, obejmują wykonanie o[wietlenia dróg, 
tych których gmina jest zarządcą - czyli dróg gminnych.

II. Budowa dróg
Poszczególne tereny obsEugiwane są przez:
a) drogę publiczną oznaczoną na rysunku planu 

jako 04.KD.D (przeznaczoną do utwardzenia),
b) drogi wewnętrzne ogólnodostępne.
Na terenie objętym planem nie przewiduje się 

budowy nowych dróg o charakterze dróg pub-

licznych.

III. Uzbrojenie terenu

Dla obszarów objętych planem nie przewiduje się 

modernizacji, rozbudowy i budowy nowych syste-

mów uzbrojenia terenu finansowanego z budretu 
gminy.

IV. oródEa finansowania inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej
Na terenie objętym planem nie przewiduje się 

radnych inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej nalerących do zadaG wEasnych gminy za 
wyjątkiem utwardzenia istniejącej drogi gminnej 
04.KD.D. Wszelkie pozostaEe koszty związane z re-

alizacją projektów z zakresu infrastruktury technicz-
nej będą pokrywane przez inwestorów prywatnych 
bądp w ramach wspóEpracy z miastem na podsta-

wie stosownych umów.

3685

UCHWADA Nr XXXVIII/279/09 RADY GMINY CZARNKÓW

z dnia 24 wrze[nia 2009 r. 

w sprawie: wymagaG jakie powinien speEniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na [wiadczenie usEug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wEa[cicieli nieruchomo[ci 

oraz oprórniania zbiorników bezodpEywowych i transportu nieczysto[ci ciekEych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 
1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 
558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 
poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), art. 7 ust. 
3a ustawy z dnia 13 wrze[nia 1996r. o utrzymaniu 
czysto[ci i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 236, poz. 2008, zmiany: z 2005 r. Nr 180 poz. 
1495, z 2006 r. Nr 144 poz. 1042, z 2008 r. Nr 
223 poz. 1464, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 79 
poz. 666, Nr 92 poz. 753) Rada Gminy Czarnków 
uchwala co następuje:

§1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ze-

zwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od 
wEa[cicieli nieruchomo[ci oraz oprórnianie zbiorni-
ków bezodpEywowych i transport nieczysto[ci cie-

kEych, powinien speEniać następujące wymagania:
1) posiadać sprzęt transportowy i specjalistyczny, 

który zapewnia morliwo[ć realizacji systemu 
gospodarowania odpadami w ksztaEcie zapisa-

nym w Gminnym planie gospodarki odpadami 

oraz w Regulaminie utrzymania czysto[ci i po-

rządku na terenie gminy Czarnków,
2) posiadać potencjaE finansowy, kadrowy i tech-

niczny umorliwiający zorganizowanie i urucho-

mienie, lokalnych lub mobilnych punktów od-

bioru selektywnego odpadów,

3) okazać się wpisem do ewidencji dziaEalno[ci 
gospodarczej lub w krajowym Rejestrze Są-

dowym oraz kserokopią dowodów rejestracyj-
nych potwierdzających aktualne badania tech-

niczne pojazdów,
4) dostarczyć wEa[cicielom nieruchomo[ci oraz 

najemcom/wEa[cicielom lokali okre[lone Regu-

laminem utrzymania czysto[ci i porządku na 
terenie gminy urządzenia do zbiórki odpadów 
zmieszanych i gromadzonych selektywnie - 
dot. przedsiębiorcę ubiegającego się o zezwo-

lenie na odbieranie odpadów komunalnych,
5) zebrane odpady komunalne nalery przekazy-

wać do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, 
wynikających z wojewódzkiego planu gospo-

darki odpadami,

6) nieczysto[ci ciekEe nalery dostarczać do oczysz-
czalni [cieków w Brzepnie lub innej najblirszej 
miejsca odbioru nieczysto[ci ciekEych,

7) dostarczać usEugobiorcy fakturę za wywóz 
odpadów staEych z okre[loną ilo[cią wyworo-

nych odpadów,
8) dostarczać usEugobiorcy fakturę za wywóz nie-

czysto[ci ciekEych z okre[loną ilo[cią wyworo-

nych nieczysto[ci,
9) dostarczać, na pisemny wniosek wójta szcze-

góEową kalkulację kosztów funkcjonowania 
systemu która, po weryfikacji, będzie stano-

wiEa podstawę do podjęcia przez radę gminy 
uchwaEy w sprawie okre[lenia górnych stawek 
opEat za [wiadczenie usEug,

10) prowadzić rejestr dokumentujący bilans odpa-

dów pobranych od poszczególnych wytwór-
ców i odpadów dostarczonych do wyznaczo-


