
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 221 ｠ 22668 ｠ Poz. 3824

3824

UCHWADA Nr XXXII/255/2009 RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA

z dnia 28 papdziernika 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parków siEowni 
wiatrowych w obrębie wsi Bielewo, Wieszkowo i qelazno

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 pkt 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 XIII/171/2008 Rady Miejskiej 
Krzywinia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
parków siEowni wiatrowych w obrębie wsi Biele-

wo, Wieszkowo i qelazno, Rada Miejska Krzywi-
nia, po stwierdzeniu zgodno[ci planu stanowiącego 
przedmiot niniejszej uchwaEy z ustaleniami studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy KrzywiG zatwierdzonego uchwa-

Eą Nr XXXIII/401/2002 Rady Miejskiej Krzywinia z 
dnia 12 wrze[nia 2002 roku ze zmianami, uchwala 
co następuje:

ROZDZIAD I
Ustalenia ogólne 

§1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego dla terenów parków siEowni 
wiatrowych w obrębie wsi Bielewo, Wieszkowo i 
qelazno, zwany dalej planem.

2. Integralną czę[cią uchwaEy jest:
1) Rysunek planu arkusz nr 1 w skali 1:5000, sta-

nowiący zaEącznik nr 1.1 i arkusz nr 2 w skali 
1:5000, stanowiący zaEącznik nr 1.2.

2) Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego, stanowiące zaEącznik nr 2.
3) Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które nalerą do zadaG wEas-

nych gminy oraz o zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowiące zaEącznik nr 3. 

3. Granicę obszaru objętego planem oznaczono 
na zaEącznikach graficznych nr 1.1. i nr 1.2. Plan 
obejmuje dziaEki w obszarze obrębów wsi: Bielewo, 
LubiG, Wieszkowo i qelazno.

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

nomicznych. 

§2.1. Następujące okre[lenia graficzne na rysun-

ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

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

czeniu i/lub rórnych zasadach zagospodarowa-

nia.
5) Nieprzekraczalna linia zabudowy.
6) Orientacyjna granica obszaru oddziaEywania si-

Eowni wiatrowych ｠ strefa techniczna.
7) Granica strefy ｧBｦ ochrony konserwatorskiej.
8) Symbole okre[lające przeznaczenie terenów:

a) ｧRweｦ ｠ tereny w urytkowaniu rolniczym z 
morliwo[cią lokalizacji siEowni wiatrowych z 
infrastrukturą;

b) ｧEEｦ ｠ tereny infrastruktury technicznej 
｠ elektroenergetyka /stacja GPZ, rozdzielnia 
[redniego napięcia/;

c) ｧRｦ ｠ tereny w urytkowaniu rolniczym z za-

kazem zabudowy;
d) ｧRSｦ ｠ tereny rolnicze - sady; 
e) ｧZLｦ ｠ tereny w urytkowaniu le[nym; 
f) ｧZdｦ ｠ tereny dolesieG;
g) ｧWSｦ ｠ tereny wód powierzchniowych [ród-

lądowych - rowy;
h) ｧKDlｦ ｠ tereny komunikacji publicznej ｠ dro-

ga powiatowa / lokalna;
i) ｧKDdｦ ｠ tereny komunikacji publicznej ｠ dro-

ga gminna / dojazdowa;
j) ｧKDwｦ ｠ tereny komunikacji - droga we-

wnętrzna.
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 

momencie realizacji uchwaEy przepisy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi, normy branro-

we oraz nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograni-
czenia w dysponowaniu terenami wynikające z 
prawomocnych decyzji administracyjnych.

3) Teren ｠ obszar o okre[lonym przeznaczeniu i 
zasadach zagospodarowania, wydzielony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i ozna-

czony symbolem przeznaczenia. 
4) Elektrownia/SiEownia wiatrowa ｠ budowla sta-

nowiąca caEo[ć techniczno ｠ urytkową wraz 
z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami oraz 
towarzyszącą im infrastrukturą techniczną. 
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Elektrownia wiatrowa skEada się z: fundamen-

tu, wiery stalowej o konstrukcji rurowej peE-
no[ciennej, urządzenia prądotwórczego prze-

twarzającego energię mechaniczną wiatru na 
energię elektryczną. 

5) Park siEowni wiatrowych ｠ poEączone i wspóE-
pracujące ze sobą siEownie wiatrowe, sta-

nowiące wraz z niezbędnymi urządzeniami 
technicznymi, caEo[ć techniczno ｠ urytkową 
sEurącą produkcji energii elektrycznej.

6) Urządzenia infrastruktury technicznej ｠ sieci i 
obiekty infrastruktury technicznej (m.in. stacje 
transformatorowe, redukcyjno ｠ pomiarowe).

7) Obiekty i urządzenia towarzyszące ｠ obiekty 
technicznego wyposarenia infrastruktury tech-

nicznej, gospodarcze i higieniczno ｠ sanitarne, 
urządzenia budowlane, komunikacyjne, zaple-

cze parkingowe oraz inne urządzenia lub obiek-

ty peEniące sEurebną rolę wobec przeznaczenia 
podstawowego.

8) Linie rozgraniczające tereny o rórnym prze-

znaczeniu i/lub rórnych zasadach zagospoda-

rowania - linia rozdzielająca tereny o rórnym 
przeznaczeniu, rórnych funkcjach, rórnych za-

sadach zagospodarowania. 
9) Wysoko[ć obiektu (siEowni wiatrowych) - wy-

soko[ć ponad poziom terenu skrajnego punktu 
wirnika/[migEa elektrowni wiatrowej w pozycji 
pionowej.

10) Strefa techniczna elektrowni ｠ strefa umor-
liwiająca wEa[ciwą eksploatację, zapewnienie 
bezpieczeGstwa oraz maksymalną ochronę [ro-

dowiska wyznaczona wokóE projektowanych 
elektrowni wiatrowych, ustalona w metrach 
od osi wiery poszczególnych siEowni wiatro-

wych.

ROZDZIAD II
Zasady ogólne zagospodarowania 

terenów

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

brazu kulturowego
1. Tereny objęte mpzp poEorone są na obszarze 

chronionego krajobrazu ｧKrzywiGsko ｠ Osieckiego 
wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego ChEapow-

skiego i kompleksem le[nym Osieczna ｠ Góraｦ. 
Lokalizacja inwestycji powinna uwzględniać ko-

nieczno[ć uniknięcia lub minimalizacji kolizji z tere-

nami i obiektami warto[ciowymi przyrodniczo, oraz 
być zgodna z obowiązującymi przepisami szczegól-
nymi.

2. Fragment granicy wschodniej czę[ci obszaru 
objętego mpzp przylega do linii cieku: qelazno - Bie-

lewo.
Ustala się pas konserwacyjny o szeroko[ci 5.00m 

od górnej krawędzi cieku. Na terenie w/w pasu za-

brania się wykonywania ogrodzeG oraz nasadzeG 
zielenią [rednią i wysoką, natomiast dopuszcza się 
wykonywanie obsiewu mieszanką traw.

3. Lokalizacji nowych obiektów, nalery dokony-

wać z uwzględnieniem ochrony wód podziemnych 
i powierzchniowych z dostosowaniem do struktur 
hydrogeologicznych.

4. Zachować istniejące tereny zmeliorowane. W 
przypadku kolizji z projektowanymi wiatrakami do-

puszcza się przebudowę istniejących systemów me-

lioracyjnych na koszt Inwestora.
5. 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 i innych 
terenach podlegających ochronie akustycznej. Na-

lery zachować odlegEo[ć terenów przeznaczonych 
pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infra-

strukturą techniczną, od terenów wymagających 
ochrony przed haEasem, która zapewni dotrzymanie 
akustycznych standardów jako[ci [rodowiska zgod-

nych z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
6. Nie dopuszcza się skEadowania na wolnym po-

wietrzu materiaEów mogących przenikać do gleb i 
wód gruntowych /materiaEów pylących i emitują-

cych odór/. 
7. 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.

8. Zakazuje się wprowadzania nie oczyszczonych 
[cieków do gleby i wód powierzchniowych.

9. Projektowany sposób zagospodarowania tere-

nu nie powinien stanowić zagrorenia dla [rodowi-
ska, gEównie [rodowiska wodnego oraz powietrza 
atmosferycznego zgodnie z przepisami odrębnymi.

10. Obowiązuje nakaz ujednolicenia koloru siEowni 
wiatrowych w obszarze caEego zespoEu elektrowni 
wiatrowych.

11. 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 60.00m od osi wiery 
poszczególnej elektrowni wiatrowej.

2) Teren strefy technicznej winien być wolny od 
obiektów objętych ochroną (np: oczka wodne i 
torfowiska, cieki wód powierzchniowych).

3) Jako przeznaczenie podstawowe terenu strefy 
technicznej ustala się rolnicze wykorzystanie 
gruntów.

4) W granicach strefy technicznej obowiązuje za-

kaz zabudowy nie związanej z budową i eks-

ploatacją elektrowni wiatrowych, w tym rów-

nier zabudowy związanej z produkcją rolniczą.
12. Dopuszczalny zasięg oddziaEywania zespoEu 

elektrowni wiatrowych na [rodowisko w zakresie 
haEasu winien być zgodny z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, co nalery udokumentować 
przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
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§5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej:

Obszar objęty mpzp znajduje się w strefie ｧWｦ 
ochrony archeologicznej oraz w czę[ci w strefie ｧBｦ 
ochrony konserwatorskiej. 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. 

W obszarze planu nie występują obiekty o zna-

czeniu historycznym. W stanie istniejącym obszar 
objęty planem nie posiada zabudowy kubaturowej.

§6. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowa-

nia przestrzeni publicznych:
Ze względu na przedmiot planu, obejmujący usta-

lenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenów niezurbanizowanych, nie okre[la się wy-

magaG wynikających z potrzeb ksztaEtowania prze-

strzeni publicznych.

§7. 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 sytuo-

wanie sieci i urządzeG infrastruktury technicznej w 
obrębie innych jednostek bilansowych.

2. Zabrania się lokalizacji obiektów budowlanych, 
umieszczania urządzeG, przedmiotów i materiaEów 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego.

3. Zabrania się umieszczania nadziemnych urzą-

dzeG liniowych, linii energetycznej, telekomunika-

cyjnej, rurociągu, ta[mociągu, wzdEur pasów dro-

gowych, poza terenem zabudowy, w odlegEo[ci 
mniejszej nir 5,00m od granicy pasa.

4. Podstawę realizacji uzbrojenia technicznego 
stanowić będą projekty branrowe.

5. W przypadku kolizji projektowanych urządzeG 
z istniejącymi w granicach opracowania planu sie-

ciami miejsca kolizji rozwiązać zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

6. Ustala się następujące zasady w zakresie mo-

dernizacji, rozbudowy i budowy systemów komu-

nikacji.
1) Podstawowy system komunikacji skEada się z 

terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami:
a) ｧKDlｦ ｠ drogi publiczne gminne klasy lokal-

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

dowe do elektrowni wiatrowych;
d) tereny komunikacji ｠ ciąg pieszo-rowerowy.

2) Obowiązuje realizacja nowych dróg w liniach 
rozgraniczenia.

3) Ustala się wykonanie dróg dojazdowych do 

poszczególnych elektrowni o szeroko[ci min. 
5.00 m.

4) Drogi dojazdowe przed elektrowniami zakoG-

czyć placami manewrowymi o wymiarach: 
min. 25.00 m x 50.00 m, maks. 40.00 m x 
80.00 m.

5) Na rysunku planu okre[lono zasady usytuowa-

nia dróg dojazdowych dla przyjętego ukEadu 
usytuowania elektrowni. W przypadku przyję-

cia innego (w zaEoronych granicach) rozmiesz-
czenia elektrowni wiatrowych drogi dojazdowe 
dostosować do nowego ukEadu.

6) Odprowadzanie wód deszczowych z placów 
manewrowych wokóE wier oraz dróg we-

wnętrznych, dojazdowych ｠ do gruntu. Na-

wierzchnia placów i dróg z materiaEów prze-

puszczalnych wody opadowe i roztopowe, np. 
tEuczeG, kruszywo itp.

7) Powiązania systemu komunikacji w granicach 
planu z ukEadem zewnętrznym okre[la rysunek 
planu.

8) Dostęp do poszczególnych elektrowni droga-

mi wewnętrznymi ｠ dojazdowymi. Po zakoG-

czeniu realizacji Parku Wiatrowego wymagane 
przywrócenie do stanu pierwotnego sprzed 
budowy, powierzchni utwardzonych na czas 
budowy dojazdów technicznych (w celu umor-
liwienia prowadzenia dziaEalno[ci rolniczej). 
Dopuszcza się morliwo[ć pozostawienia urzą-

dzonych w trakcie realizacji parku wiatrowego 
dojazdów technicznych (do rozstrzygnięcia 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: 
Elektrownie wiatrowe będą pracowaEy bez obsEugi 

staEej. Obiekty nie wymagają uzbrojenia w sieć wo-

dociągową i kanalizację sanitarną.
- realizowane obiekty nie wymagają rozwiązaG w 

tym zakresie.
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy in-

frastruktury technicznej w zakresie elektroenerge-

tyki:
1) Na obszarze mpzp przebiega przesyEowa linia 

energetyczna. Obowiązują ograniczenia w lo-

kalizacji inwestycji wynikające z przepisów 
szczególnych.

2) PrzyEączenie obiektów siEowni wiatrowych 
wraz z infrastrukturą do sieci elektroenerge-

tycznej na zasadach okre[lonych przepisami 
prawa energetycznego.

3) PoEączenia elektrowni wiatrowych kablem [red-

niego lub/i niskiego napięcia z projektowanym 
punktem zasilania energetycznego (GPZ). 

4) Dopuszcza się uEorenie kabli sterowania, auto-

matyki i telekomunikacyjnych obok prowadzo-

nych linii elektroenergetycznych.
5) Dopuszcza się sytuowanie dodatkowych sta-
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cji transformatorowych w granicach planu wg 
potrzeb.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej w zakresie sieci gazo-

wych:
- realizowane obiekty nie wymagają rozwiązaG 

w tym zakresie.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej w zakresie telekomunika-

cji:
Dopuszczenie budowy lokalizacji wier i urządzeG 

telefonii komórkowej, przy speEnieniu wEa[ciwych 
stref od siEowni wiatrowych i wier.

11. Zasady gospodarki odpadami:
- realizowane obiekty nie wymagają rozwiązaG 

w tym zakresie.

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

1. Nie występuje potrzeba dokonania scaleG. Na 
terenie planu wydzielony zostanie dla kardej elek-

trowni wiatrowej teren utwardzony o nawierzchni 
przepuszczalnej ok. 1600.00 m² związany 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 nieruchomo-

[ci gruntów rolnych na cele związane na potrzeby 
wydzielenia wewnętrznych dróg eksploatacyjnych i 
placów pod lokalizację wier elektrowni wiatrowych 
i innych.

§9. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i urytkowania terenów:
Do czasu realizacji ustaleG niniejszej uchwaEy, do-

puszcza się dotychczasowy sposób urytkowania 
i zagospodarowania terenu. W trakcie budowy i 
montaru wier elektrowni wiatrowych dopuszcza się 
wykorzystanie istniejących dróg publicznych, wy-

konanie nowych dróg na terenach rolnych (na czas 
budowy) niezalernych od naniesionych na planie 
dróg. Po wybudowaniu wier drogi, które nie będą 
wykorzystane do obsEugi wier nalery przywrócić do 
urytkowania rolnego.

ROZDZIAD III
Ustalenia szczegóEowe

§10. 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 

rolnicze przeznaczone pod lokalizację siEowni wia-

trowych.
2. Przeznaczenie uzupeEniające ｠ infrastruktura 

techniczna siEowni wiatrowych, takich jak place 
montarowe i skEadowe, drogi dojazdowe, stacja 
transformatorowa, zEącza kablowe (morliwo[ć sy-

tuowania ich w dodatkowym-oddzielnym obiekcie) 
i inne niezbędne.

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy: 
1) 5,00 m dla jednostek bilansowych z lokalizacją 

siEowni wiatrowych oznaczonych: W-1, W-10, 
W-11, W-12, W-13 i W-14;

2) 10,00 m dla jednostek bilansowych z lokali-
zacją siEowni wiatrowych oznaczonych: W-2, 
W-3, W-4, W-5, W-6, W-7, W-8, W-9, W-15, 
W-16, W-17, W-18 i W-19. 

4. Charakterystyka siEowni wiatrowych:
1) Maksymalna moc nominalna pojedynczego 

obiektu 3MW, przy zachowaniu maksymal-
nego poziomu haEasu dla pojedynczej turbiny 
110dB.

2) Wysoko[ć konstrukcji wiery maksymalnie do 
120.00 m n.p.t.; [rednica wirnika turbiny do 
120.00 m; wysoko[ć maksymalna caEkowita 
wraz z Eopatą [migEa w jej górnym poEoreniu 
｠ 180.00 m n.p.t.

3) Maksymalna powierzchnia terenu przeznaczo-

nego pod budowę jednej elektrowni wiatrowej 
z placem montarowym - ok. 3200.00 m².

4) Minimalna odlegEo[ć między siEowniami wiatro-

wymi 200.00 m.
5) Strefę techniczną dla wEa[ciwej eksploatacji, 

zapewnienia bezpieczeGstwa oraz ochrony [ro-

dowiska ustala się na 60,00 m od osi wiery 
poszczególnych elektrowni wiatrowych.

6) OdlegEo[ć elektrowni wiatrowych od zabudowy 
mieszkaniowej ｠ minimum 400.00 m, z zacho-

waniem odlegEo[ci od zabudowy przeznaczonej 
na staEy pobyt ludzi w celu speEnienia warun-

ków wynikających z poziomu haEasu.
7) Ujednolicenie typu i kolorystyki siEowni wiatro-

wych w obszarze caEego parku siEowni wiatro-

wych.
8) Powierzchnia obiektów matowa bez refleksów 

[wietlnych.
9) Oznakowanie przeszkodowe: nocne oraz dzien-

ne uzgodnione z wEadzami lotniczymi na etapie 
projektu budowlanego.

10) Elektrownia winna mieć zabezpieczenie przed 
emisją fal elektromagnetycznych, porareniem 
prądem oraz Eadunkami elektrostatycznymi.

11) W granicach okre[lonych nieprzekraczalną li-
nią zabudowy (a w przypadku ich braku zgodnie 
z przepisami odrębnymi) i liniami rozgraniczają-

cymi poszczególne siEownie nalery sytuować 
w sposób speEniający wszystkie wymogi niniej-
szej uchwaEy, w tym równier nie przekroczenie 
wielko[ci terenu przeznaczonego do wyEącze-

nia w poszczególnych klasach gruntu.
12) Maksymalna liczna wier elektrowni w parku 

siEowni wiatrowych ｠ 20 sztuk.
13) Elektrownie wiatrowe w granicach opraco-

wania niniejszego planu stanowią jeden park 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 221 ｠ 22672 ｠ Poz. 3824

siEowni wiatrowych.
14) SzczegóEowa lokalizacja poszczególnych elek-

trowni wiatrowych, przebiegu dróg dojazdo-

wych i infrastruktury towarzyszącej zostanie 
okre[lona na etapie projektu budowlanego.

5. Realizację siEowni wiatrowych poprzedzić bada-

niami geologiczno ｠ inrynierskimi dla posadowienia 
fundamentów.

Ustala się obowiązek zabezpieczenia warstwy gle-

by w trakcie realizacji wszystkich urządzeG i sieci, 
a po zakoGczeniu realizacji, pozostawienia dotych-

czasowego prze[witu istniejących rowów odwad-

niających i przepustów przy ich przekraczaniu oraz 
przywrócenia uszkodzonych skarp do stanu pier-
wotnego. 

6. Tymczasowy plac, droga montarowa/dojazd 
techniczny ｠ po zakoGczeniu robót budowlanych i 
montarowych, związanych z realizacją elektrowni 
wiatrowych, obowiązuje przywrócenie stanu terenu 
umorliwiającego dotychczasowe urytkowanie (rol-
nicze, le[ne).

7. Dopuszcza się prowadzenie prac konserwator-
skich przy rowach melioracyjnych, zmianę przebie-

gu rowu w przypadku kolizji z zaEoronymi inwesty-

cjami, poszerzenie i pogEębienie rowów.
8. Dopuszcza się wybudowanie budowli i urządzeG 

niezbędnych dla pomiarów parametrów wiatru.
9. 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.

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

11. Energia elektryczna wytwarzana w siEowniach 
wiatrowych będzie przesyEana liniami kablowymi 
[redniego napięcia do projektowanej stacji elektro-

energetycznej GPZ.
12. Dopuszcza się wykonanie ochronnego ogro-

dzenia terenu wokóE elektrowni wiatrowej.
13. Pozostawić dotychczasowe rolnicze uryt-

kowanie gruntów, poza miejscami lokalizacji wier 
elektrowni wiatrowych, wewnętrznych dróg dojaz-
dowych, placów manewrowych. 

14. Zakazuje się umieszczania reklam na kon-

strukcji elektrowni wiatrowej i turbiny, za wyjąt-
kiem oznaczenia, nazwy i symbolu producenta i 
wEa[ciciela.

15. Zakazuje się zmiany stosunków wodnych, 
zasypywania oczek wodnych i bezodpEywowych 
naturalnych zagEębieG terenu, zmiany konfiguracji i 
rzepby terenu.

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, montaru 
i dla celów serwisowych w okresie eksploatacji. 

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

18. Projekt techniczny przedEoryć Urzędowi Lotni-
ctwa Cywilnego oraz Dowództwu Wojsk Lotniczych 
i Obrony Powietrznej.

§11. Dla terenów infrastruktury technicznej 
｠ elektroenergetyka (stacja GPZ, rozdzielnia [red-

niego napięcia), jednostki bilansowej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem ｧEEｦ ustala się obowiązu-

jące parametry i wskapniki w zakresie infrastruktury 
technicznej:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu ｠ tereny in-

frastruktury technicznej - stacja GPZ 30/110kV o 
powierzchni ok. 0,3 ha.

2. Przeznaczenie uzupeEniające i/lub towarzyszą-

ce - zieleG urządzona, obiekty maEej architektury, 
obiekty infrastruktury technicznej, obiekty gospo-

darcze.
3. Nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ 10.00 m.
4. Dopuszcza się lokalizację budynku socjalno 

｠ gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną.

5. Dostępno[ć komunikacyjna z drogi publicznej 
lokalnej jednostki bilansowej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem ｧKDlｦ /dziaEka o nr geod. 505/.

§12. Dla terenów w urytkowaniu rolniczym, 
jednostki bilansowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem ｧRｦ, ustala się obowiązujące parametry 
i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-

darowania terenu:
1. Zachowanie terenów w dotychczasowym uryt-

kowaniu rolniczym.
2. W granicach terenów obowiązuje zakaz loka-

lizacji:
1) Budynków mieszkalnych (w tym równier w za-

budowie zagrodowej w ramach gospodarstwa 
rolnego).

2) Wszelkiej zabudowy (w granicach wyznaczo-

nych stref technicznych).
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 placów i dróg dojazdowych, 
związanych z realizacją elektrowni wiatrowych i rol-
niczym urytkowaniem.

5. Po zakoGczeniu robót budowlanych i monta-

rowych, związanych z realizacją elektrowni wia-

trowych, obowiązuje przywrócenie stanu terenu 
umorliwiającego urytkowanie rolnicze.

6. Dopuszcza się realizację budowli i urządzeG nie-

zbędnych dla pomiarów parametru wiatru.

§13. Dla terenów rolniczych - sady, jednostki bi-
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lansowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
ｧRSｦ, ustala się obowiązujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
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 
rolnego).

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 placów i dróg dojazdowych, 
związanych z realizacją elektrowni wiatrowych i rol-
niczym 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.

§14. Dla terenów w urytkowaniu le[nym, jed-

nostki bilansowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 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 urządzenia 
i sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem 
speEnienia wymogów okre[lonych w przepisach od-

rębnych.

§15. Dla terenów dolesieG, jednostki bilansowej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem ｧZDｦ, usta-

la się obowiązujące parametry i wskapniki ksztaEto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1. Zachowanie terenów w urytkowaniu le[nym 

- dolesienia.
2. Zakaz realizacji zabudowy.
3. Dopuszczalna realizacja obiektów sEurących 

bezpo[rednio gospodarce le[nej oraz urządzenia 
i sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem 
speEnienia wymogów okre[lonych w przepisach od-

rębnych.

§16. Dla terenów komunikacji ｠ drogi publiczne 
powiatowe ｠ klasy lokalnej, jednostki bilansowej 

oznaczonej na rysunku planu symbolem ｧKDlｦ, usta-

la się obowiązujące parametry i wskapniki ksztaEto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1. Przeznaczenie terenu ｠ komunikacja ｠ droga 

publiczna 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 

w kardym kierunku.
6. Dopuszcza się poszerzenie pasa drogowego, 

prowadzenie prac remontowych i przebudowy, pro-

wadzenie podziemnej 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 o 
parametrach technicznych i urytkowych zgodnych 
z przepisami odrębnymi.

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

11. Drogi powiatowe na terenie gminy są dosto-

sowane do przenoszenia obciąrenia 80kN/o[. W 
przypadku wystąpienia cięrkiego ruchu nalery prze-

widzieć remont nawierzchni drogowych.

§17. 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 

publiczna gminna 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 

w kardym kierunku.



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 221 ｠ 22674 ｠ Poz. 3824

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

7. Na potrzeby prowadzenia robót budowlanych 
i montarowych, związanych z realizacją elektrowni 
wiatrowych dopuszcza się budowę (lub poszerzenie 
istniejących) zjazdów z dróg publicznych ｠ za zgo-

dą i na warunkach ustalonych z zarządcą drogi, na 
koszt i staraniem inwestora. Po zakoGczeniu robót 
budowlanych i montarowych obowiązuje zdemon-

towanie elementów tymczasowych i na ich miejscu 
przywrócenie stanu pierwotnego terenu.

§18. 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. 5.00m do maks. 13.00m.
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.

§19. Dla terenów wód powierzchniowych [ródlą-

dowych ｠ cieki wodne/rowy, jednostki bilansowej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem ｧWSｦ, usta-

la się obowiązujące parametry i wskapniki ksztaEto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1. Przeznaczenie terenu ｠ wody powierzchniowe 

[ródlądowe ｠ cieki wodne / rowy.
2. Przeznaczenie uzupeEniające ｠ infrastruktura 

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

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

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

rębnymi.

ROZDZIAD IV
Ustalenia koGcowe

§20. 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 1% 
stawkę sEurącą naliczaniu opEaty z tytuEu wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci.

§21. 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.

§22. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Krzywinia.

§23.1. 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 
równier publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Roman Majorczyk
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W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIE-

SIONYCH DO WYDOqONEGO DO PUBLICZNEGO 
WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TE-

RENÓW PARKÓW SIDOWNI WIATROWYCH W OB-

RĘBIE WSI BIELEWO, WIESZKOWO I qELAZNO.

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 Krzywinia rozstrzyga, 
co następuje:

Na podstawie Rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i 
Gminy KrzywiG zaEączonego do dokumentacji plani-
stycznej w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego wyEoronego do publicznego wglądu wraz z 
prognozą oddziaEywania na [rodowisko, z powodu 
braku uwag nie rozstrzyga się o sposobie ich roz-
patrzenia.

ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr XXXII/255/2009

Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 28 papdziernika 2009 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy Nr XXXII/255/2009

Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 28 papdziernika 2009 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA

W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI I ZASA-

DACH FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZAPISANYCH 
W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-

DAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW 
PARKÓW SIDOWNI WIATROWYCH W OBRĘBIE 
WSI BIELEWO, WIESZKOWO I qELAZNO

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 
Krzywinia okre[la następujący sposób realizacji in-

frastruktury technicznej, nalerących do zadaG wEas-
nych gminy oraz zasady ich finansowania:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
sEurące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaGców, 
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 wEas-
nych 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 wykonaw-

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

§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych 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.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-

przez:
a) udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilno ｠ prawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno ｠ prywat-
nego ｠ 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,
- dotacji i poryczek z funduszy celowych,
- kredytów i poryczek bankowych,
- innych [rodków zewnętrznych.
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2. Dopuszcza się udziaE innych nir gmina inwesto-

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.
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UCHWADA Nr XXXII/258/2009 RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA

z dnia 28 papdziernika 2009 r.

w sprawie okre[lenia wysoko[ci rocznych stawek podatku od [rodków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opEatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 
r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska uchwala, 
co następuje:

§1. Podatek od [rodków transportowych wynosi 
rocznie:

1. od samochodu cięrarowego o dopuszczalnej 
masie caEkowitej pojazdu powyrej 3,5 t do 5,5 t 
wEącznie - 624 zE.

2. od samochodu cięrarowego o dopuszczal-
nej masie caEkowitej pojazdu powyrej 5,5 t do 9 t 
wEącznie - 948 zE.

3. od samochodu cięrarowego o dopuszczalnej 
masie caEkowitej pojazdu powyrej 9 t do mniej nir 
12 t - 1.164 zE.

4. od samochodu cięrarowego o dopuszczalnej 
masie caEkowitej równej lub wyrszej nir 12 t stawki 
podatku okre[lone są w zaEączniku Nr 1 do niniej-
szej uchwaEy.

5. od ciągnika siodEowego i balastowego przysto-

sowanego do urywania Eącznie z naczepą lub przy-

czepą o dopuszczalnej masie caEkowitej zespoEu po-

jazdów od 3,5 t do 8 t wEącznie - 1.368 zE.
6. od ciągnika siodEowego i balastowego przysto-

sowanego do urywania Eącznie z naczepą lub przy-

czepą, o dopuszczalnej masie caEkowitej zespoEu 
pojazdów powyrej 8 t i ponirej 12 t - 1.476 zE.

7. od ciągnika siodEowego i balastowego przysto-

sowanego do urywania Eącznie z naczepą lub przy-

czepą, o dopuszczalnej masie caEkowitej zespoEu 
pojazdów równej lub wyrszej nir 12 t, stawki po-

datku okre[lone są w zaEączniku Nr 2 do niniejszej 
uchwaEy.

8. od przyczepy i naczepy, które Eącznie z pojaz-

dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę caE-
kowitą od 7 t do 10 t wEącznie, z wyjątkiem związa-

nych wyEącznie z dziaEalno[cią rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego - 576 zE.

9. od przyczepy i naczepy, które Eącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę caE-
kowitą powyrej 10 t do ponirej 12 t, z wyjątkiem 
związanych wyEącznie z dziaEalno[cią rolniczą pro-

wadzoną przez podatnika podatku rolnego - 636 zE.
10. od przyczepy i naczepy, które Eącznie z po-

jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
caEkowitą równą lub wyrszą nir 12 t, z wyjątkiem 
związanych wyEącznie z dziaEalno[cią rolniczą pro-

wadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki 
podatku okre[lone są w zaEączniku Nr 3 do niniej-
szej uchwaEy.

11. od autobusu do mniej nir 30 miejsc - 1.176 
zE.

12. od autobusu o liczbie miejsc równej lub wyr-
szej nir 30 - 1.608 zE.

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-

wi Miasta i Gminy KrzywiG.

§3. Traci moc uchwaEa Nr XXIII/172/2008 Rady 
Miejskiej Krzywinia z dnia 21 listopada 2008 roku 
w sprawie okre[lenia wysoko[ci rocznych stawek 
podatku od [rodków transportowych.

§4. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do 
podatku od [rodków transportowych od 1 stycznia 
2010 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Roman Majorczyk


