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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XI/99/11 
Rady Miejskiej Śmigla 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA W SPRAWIE: SPOSOBU REALIZACJI I ZASADACH FINANSO-
WANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZAPISANYCH W PROJEKCIE MIEJSCO-
WEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARÓW LOKALIZACJI SIŁOWNI WIA-

TROWYCH – GMINA ŚMIGIEL, OBSZAR „ŻEGRÓWKO” – „MOROWNICA” 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. z 2003r. Nr 
80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska Śmigla okre-
śla nastćpujący sposób realizacji infrastruktury tech-
nicznej, należących do zadań własnych gminy oraz 
zasady ich finansowania: 
 
§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkań-
ców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1998r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 591) zadania własne 
gminy.  
 
§ 2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy:  

1. Realizowane bćdzie zbrojenie i dozbrojenie 
terenu zgodnie z przepisami prawa materialnego 
i finansowego w tym zakresie.  

2. Wydatki na poszczególne zadania realizacji 
zbrojenia terenu bćdą wymagały zabezpieczenia 
środków finansowych w budżecie gminy pochodzą-
cych z dochodów własnych gminy i innych źródeł.  

3. Poszczególne zadania bćdą realizowane si-
łami własnymi gminy z dopuszczeniem realizacji sił 
zewnćtrznych.  

4. W każdym przypadku wyłonienie wykonawcy 
powinno odbywać sić w trybie i na zasadach okre-
ślonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych.  

§ 3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy:  

1. Powyższe zadania finansowane bćdą ze środ-
ków krajowych i unijnych. Środki krajowe pochodzić 
bćdą ze środków własnych gminy i budżetu państwa, 
funduszy i dotacji celowych, pożyczek i kredytów, 
środków instytucji pozabudżetowych.  

Finansowanie inwestycji bćdzie odbywać sić po-
przez:  

a) udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumień o charakterze cywilno – praw-
nym lub w formie partnerstwa publiczno – 
prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nie-
ruchomości.  

b) wydatki z budżetu gminy,  
c) współ finansowanie środkami zewnćtrznymi, 

poprzez budżet gminy – w ramach m.in.:  
- dotacji unijnych,  
- dotacji samorządu województwa,  
- dotacji i pożyczek z funduszy celowych,  
- kredytów i pożyczek bankowych,  
- innych środków zewnćtrznych.  

2. Dopuszcza sić udział innych niż gmina inwe-
storów w finansowaniu inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej.  

3. Rozstrzygnićcie nie jest uchwałą budżetową 
w sprawie planowanych wydatków na inwestycje 
z zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycją 
do rozważenia przy uchwalaniu budżetu gminy w tej 
czćści.  
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UCHWAŁA NR XI/100/11 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA 

 z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji 
siłowni wiatrowych – gmina Śmigiel, obszar „Spławie” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 
ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r., Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz w związku 
z uchwałą Nr XXVI/320/2008 Rady Miejskiej Śmigla 
z dnia 30 października 2008r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla obszarów lokali-
zacji siłowni wiatrowych – Gmina Śmigiel, obszar 
„Spławie”, Rada Miejska Śmigla, po stwierdzeniu 
zgodności planu stanowiącego przedmiot niniej-
szej uchwały z ustaleniami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Śmigiel zatwierdzonego uchwałą 
Nr XXVIII/322/2001 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 17 
maja 2001 roku ze zmianami, uchwala co nastćpu-
je: 
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Rozdział I 
USTALENIA OGÓLNE  

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszarów lokalizacji 
siłowni wiatrowych – Gmina Śmigiel, obszar 
„Spławie”, zwany dalej planem.  

2. Integralną czćścią uchwały jest:  
1) Rysunek planu zatytułowany „Miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów lokalizacji siłowni wiatrowych – 
gmina Śmigiel, obszar „Spławie ”, opra-
cowany w skali 1:2000, stanowiący załącz-
nik nr 1.  

2) Rozstrzygnićcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, stano-
wiące załącznik nr 2.  

3) Rozstrzygnićcia o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do za-
dań własnych gminy oraz o zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych, stanowiące za-
łącznik nr 3.  

3. Granicć obszaru objćtego planem ozna-
czono na załączniku graficznym nr 1. Plan obejmu-
je działki w obszarze obrćbów wsi: Chełkowo, 
Karmin, Olszewo, Parsko, Spławie, Stare Bojano-
wo, Wonieść i Żydowo.  

4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest ochrona interesów prywatnych i pu-
blicznych, uporządkowanie terenu i podniesienie 
wartości ekonomicznych. Przedmiotem ustaleń 
planu jest przeznaczenie terenów otwartych o 
funkcji rolniczej na lokalizacjć siłowni wiatrowych 
wraz z infrastrukturą techniczną oraz układ komu-
nikacyjny i wprowadzenie zakazu zabudowy na 
terenach rolniczych.  
 
§ 2. 1. Nastćpujące określenia graficzne na rysun-
ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1) Granica obszaru objćtego miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzenne-
go.  

2) Linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu i/lub różnych zasadach za-
gospodarowania.  

3) Nieprzekraczalne linie zabudowy.  
4) Symbole określające przeznaczenie tere-

nów:  
a) „Rwe” – tereny w użytkowaniu rolniczym 

z możliwością lokalizacji siłowni wiatro-
wych z infrastrukturą;  

b) „MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej;  
c) „R” – tereny w użytkowaniu rolniczym;  
d) „Ps” – tereny rolnicze – łąki, pastwiska, 

nieużytki;  
e) „RS” – tereny rolnicze - sady;  
f) „ZL” – tereny w użytkowaniu leśnym, za-

drzewienia;  

g) „w” – tereny wód powierzchniowych śród-
lądowych - rowy;  

h) „KDl” – tereny komunikacji publicznej – 
drogi powiatowe / lokalne;  

i) „KDd” – tereny komunikacji publicznej – 
drogi gminne / dojazdowe;  

j) „KDw” – tereny komunikacji - drogi we-
wnćtrzne;  

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu nie stanowią obowiązujących ustaleń planu 
i mają charakter informacyjny bądź postulatywny.  
 
§ 3. 1. Nastćpujące określenia stosowane w 
uchwale oznaczają:  

1) Uchwała – niniejsza uchwała.  
2) Przepisy szczególne i odrćbne – aktualne 

w momencie realizacji uchwały przepisy 
ustaw wraz z aktami wykonawczymi, nor-
my branżowe oraz nakazy, zakazy, dopusz-
czenia i ograniczenia w dysponowaniu te-
renami wynikające z prawomocnych decy-
zji administracyjnych.  

3) Teren – obszar o określonym przeznacze-
niu i zasadach zagospodarowania, wydzie-
lony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi i oznaczony symbolem przeznacze-
nia.  

4) Siłownia wiatrowa – budowla stanowiąca 
całość techniczno – użytkową wraz 
z niezbćdnymi budynkami, budowlami, in-
stalacjami i urządzeniami oraz towarzyszą-
cą im infrastrukturą techniczną.  

5) Park siłowni wiatrowych – połączone 
i współpracujące ze sobą siłownie wiatro-
we, stanowiące wraz z niezbćdnymi bu-
dynkami, budowlami, drogami wewnćtrz-
nymi, placami montażowymi, liniami elek-
troenergetycznymi i telesterowniczymi, 
stacjami elektroenergetycznymi i innymi 
urządzeniami technicznymi, całość tech-
niczno – użytkową służącą do produkcji 
i przesyłu energii elektrycznej.  

6) Urządzenia infrastruktury technicznej – sie-
ci i obiekty infrastruktury technicznej /m.in. 
linie elektroenergetyczne, linie telesterow-
nicze, stacje transformatorowe, stacje 
transformatorowo-rozdzielcze i rozdzielcze, 
stacje redukcyjno - pomiarowe/.  

7) Obiekty i urządzenia towarzyszące – obiek-
ty technicznego wyposażenia infrastruktury 
technicznej, gospodarcze i higieniczno – 
sanitarne, urządzenia budowlane, komuni-
kacyjne, zaplecze parkingowe oraz inne 
urządzenia lub obiekty pełniące służebną 
rolć wobec przeznaczenia podstawowego.  

8) Linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu i/lub różnych zasadach za-
gospodarowania - linie rozdzielające tereny 
o różnym przeznaczeniu, różnych funk-
cjach, różnych zasadach zagospodarowa-
nia.  
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9) Nieprzekraczalna linia zabudowy – linia 
ograniczająca teren, na którym dopuszcza 
sić wznoszenie budynków oraz określo-
nych w ustaleniach planu rodzajów budow-
li nadziemnych z wyłączeniem linii przesy-
łowych, sieci uzbrojenia terenu, w tym sta-
cji transformatorowych lub urządzeń tere-
nowych komunikacji, dojść, dojazdów, par-
kingów terenowych, ogrodzeń, chodników 
i obiektów małej architektury. W przypadku 
siłowni wiatrowych linia zabudowy dotyczy 
wyłącznie wieży siłowni.  

10) Powierzchnia zabudowy – należy przez to 
rozumieć obszar zajćty przez budynek lub 
budynki ograniczone zewnćtrznym obry-
sem ścian zewnćtrznych.  

11) Strefa techniczna siłowni wiatro-
wej/bezpośredniego oddziaływania wirnika 
siłowni – strefa umożliwiająca właściwą 
eksploatacjć i zapewnienie bezpieczeństwa 
wyznaczona wokół projektowanej siłowni 
wiatrowej, ustalona w metrach od osi wie-
ży poszczególnej siłowni wiatrowej.  

 

Rozdział II 
ZASADY OGÓLNE ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW  

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

1. Tereny objćte miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego położone są poza 
obszarami krajobrazu objćtymi ochroną w myśl 
ustawy o ochronie przyrody.  

2. Lokalizacji nowych obiektów, należy doko-
nywać z uwzglćdnieniem ochrony wód podziem-
nych i powierzchniowych z dostosowaniem do 
struktur hydrogeologicznych.  

3. Zachować istniejące tereny zmeliorowane. 
W przypadku kolizji z projektowanymi siłowniami 
dopuszcza sić przebudowć istniejących systemów 
melioracyjnych w uzgodnieniu z ich zarządcą 
i zgodnie z przepisami odrćbnymi.  

4. Zachować istniejące zadrzewienia. 
W przypadku kolizji z projektowanymi siłowniami 
dopuszcza sić dokonanie tylko koniecznej wycinki 
istniejącego drzewostanu /konieczne uzgodnienia 
w tym zakresie/.  

5. W obrćbie granic opracowania planu na 
gruntach o niskich klasach bonitacyjnych kl. V i VI 
dopuszcza sić wprowadzanie zalesień na terenach 
położonych poza strefami 500m od terenów 
„Rwe”.  

6. Obowiązek szczegółowego rozpoznania 
geotechnicznych warunków posadowienia siłowni 
wiatrowych, poprzez opracowanie dokumentacji 
geotechnicznej stanowiącej załącznik do projektu 
budowlanego siłowni.  

7. Lokalizacja Parku siłowni wiatrowych wraz 
z infrastrukturą techniczną nie może powodować 
przekroczenia akustycznych standardów jakości 
środowiska na terenach istniejącej i planowanej 
zabudowy mieszkaniowej i innych terenach podle-

gających ochronie akustycznej. Należy zachować 
odległość terenów przeznaczonych pod lokalizacjć 
siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą tech-
niczną, od terenów wymagających ochrony przed 
hałasem, która zapewni dotrzymanie akustycznych 
standardów jakości środowiska zgodnych z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi i odrćbny-
mi.  

8. Nie dopuszcza sić składowania na wolnym 
powietrzu materiałów mogących przenikać do gleb 
i wód gruntowych /materiałów pylących 
i emitujących odór/.  

9. Ustala sić konieczność zapewnienia sku-
tecznej ochrony podłoża gruntowego i wód po-
wierzchniowych przed zanieczyszczeniem zarówno 
w trakcie budowy jak też w czasie eksploatacji 
siłowni wiatrowych.  

10. Zakazuje sić wprowadzania nie oczysz-
czonych ścieków do gleby i wód powierzchnio-
wych.  

11. Obowiązek prowadzenia robót budowla-
nych w sposób minimalizujący uszkodzenia 
wierzchniej warstwy gleby oraz obowiązek przy-
wrócenia pierwotnego stanu terenu.  

12. Obowiązek zdjćcia warstwy humusowej 
podczas budowy siłowni i obiektów towarzyszą-
cych oraz wykorzystanie jej do nasadzeń zieleni 
lub rekultywacji innych terenów.  

13. Projektowany sposób zagospodarowania 
terenu nie powinien stanowić zagrożenia dla śro-
dowiska, głównie środowiska wodnego oraz po-
wietrza atmosferycznego zgodnie z przepisami 
odrćbnymi i szczególnymi.  

14. W celu umożliwienia właściwej eksplo-
atacji, zapewnienia warunków bezpieczeństwa 
oraz ochrony środowiska wyznacza sić wokół pro-
jektowanych siłowni wiatrowych strefy techniczne:  

1) Linie rozgraniczające teren strefy technicz-
nej ustala sić w odległości 100 m od osi 
wieży poszczególnej siłowni wiatrowej.  

2) Teren strefy technicznej winien być wolny 
od obiektów objćtych ochroną w myśl 
przepisów szczególnych i odrćbnych.  

3) Jako przeznaczenie podstawowe terenu 
strefy technicznej ustala sić rolnicze wyko-
rzystanie gruntów.  

4) W granicach strefy technicznej obowiązuje 
zakaz zabudowy nie związanej z budową 
i eksploatacją siłowni wiatrowych, w tym 
również zabudowy związanej z produkcją 
rolniczą, z wyłączeniem sieci podziemnych 
związanych z infrastrukturą telekomunika-
cyjną.  

 

§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
 Obszar objćty miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego znajduje sić w strefie „W” 
ochrony archeologicznej. Przedmiotem ochrony 
w archeologicznej strefie ochrony konserwator-
skiej „W” są znajdujące sić w niej ruchome 
i nieruchome zabytki archeologiczne. Wszelkie 
zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze powin-
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ny być uzgodnione z konserwatorem zabytków, 
który określi warunki dopuszczające do realizacji 
inwestycji.  
 
§ 6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 
 Ze wzglćdu na przedmiot planu, obejmujący usta-
lenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenów niezurbanizowanych, nie określa sić wy-
magań wynikających z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych.  
 
§ 7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  

1. Lokalizacja obiektów o wysokości równej 
i wićkszej niż 50 m n.p.t podlega zgłoszeniu do 
Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych 
RP i Urzćdu Lotnictwa Cywilnego przed wydaniem 
pozwolenia na budowć.  

2. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaź-
ników kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania zawarte zostały w §11 do §20 zawierają-
cym szczegółowe ustalenia dla poszczególnych 
terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi.  
 
§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1. Sieci infrastruktury technicznej należy loka-
lizować w liniach rozgraniczających tereny dróg. 
W przypadkach uzasadnionych dopuszcza sić sy-
tuowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicz-
nej w obrćbie innych jednostek bilansowych.  

2. Podstawć realizacji uzbrojenia techniczne-
go stanowić bćdą projekty branżowe.  

3. W przypadku kolizji projektowanych urzą-
dzeń z istniejącymi w granicach opracowania pla-
nu sieciami miejsca kolizji rozwiązać zgodnie 
z przepisami odrćbnymi.  

4. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej ustala sić docelowo realizacjć peł-
nego zakresu uzbrojenia terenu: sieci kanalizacyj-
nej /sanitarnej i deszczowej/, wodociągowej, ga-
zowej, energetycznej i telekomunikacyjnej – po-
przez rozbudowć istniejących i budowć nowych 
sieci infrastruktury technicznej.  

5. Wszelkie prace budowlane związane 
z realizacją infrastruktury technicznej prowadzone 
być powinny z zachowaniem obowiązujących 
przepisów technicznych i regulacji prawnych.  

6. Ustala sić nastćpujące zasady w zakresie 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji.  

1) Podstawowy system komunikacji składa 
sić z terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami:  

a) „KDl” – tereny komunikacji publicznej - 
drogi powiatowe/lokalne;  

b) „KDd” – tereny komunikacji publicznej – 
drogi gminne/dojazdowe;  

c) „KDw” – tereny komunikacji - drogi we-
wnćtrzne;  

2) Obowiązuje realizacja nowych dróg 
w liniach rozgraniczenia.  

3) Ustala sić wykonanie dróg wewnćtrznych, 
technologicznych do poszczególnych si-
łowni o szerokości min. 4,5 m.  

4) Dopuszcza sić budowć ścieżek rowerowych 
oraz szlaków turystycznych o parametrach 
technicznych i użytkowych zgodnych 
z przepisami szczególnymi i odrćbnymi.  

5) Odprowadzanie wód deszczowych z pla-
ców manewrowych wokół wież oraz dróg 
wewnćtrznych – do gruntu.  

6) Powiązania systemu komunikacji w grani-
cach planu z układem zewnćtrznym określa 
rysunek planu.  

7) Dostćp do poszczególnych siłowni drogami 
wewnćtrznymi lub istniejącymi drogami 
dojazdowymi. Po zakończeniu eksploatacji 
Parku siłowni wiatrowych wymagane jest 
przywrócenie do stanu pierwotnego sprzed 
budowy, powierzchni utwardzonych na 
czas budowy dojazdów technicznych (w ce-
lu umożliwienia prowadzenia działalności 
rolniczej). Dopuszcza sić możliwość pozo-
stawienia urządzonych w trakcie realizacji 
Parku siłowni wiatrowych dojazdów tech-
nicznych (do rozstrzygnićcia na etapie po-
zwolenia na budowć – po uzgodnieniu 
z właścicielem gruntów i/lub właściwym 
zarządcą drogi publicznej).  

8) Parkingi:  
a) ustala sić dla terenów zabudowy mieszka-

niowej obowiązek zapewnienia miejsc po-
stojowych, nie mniej jednak niż 2 miejsca 
postojowe na jedno gospodarstwo, wlicza-
jąc w to garaż,  

b) pozostałe tereny (jednostki bilansowe) nie 
wymagają ustalenia ilości miejsc parkin-
gowych.  

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej w zakresie instalacji 
wodociągowej i kanalizacyjnej:  

1) Siłownie wiatrowe bćdą pracowały bez ob-
sługi stałej. Obiekty nie wymagają uzbroje-
nia w sieć wodociągową i kanalizacjć sani-
tarną - realizowane obiekty nie wymagają 
rozwiązań w tym zakresie.  

2) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej :  

a) Dostawa wody z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej.  

b) Obowiązuje odprowadzanie ścieków ko-
munalnych do komunalnej oczyszczalni 
ścieków.  

c) Dopuszcza sić wprowadzanie alternatyw-
nych rozwiązań - budowy szczelnych lub 
atestowanych zbiorników bezodpływo-
wych, oczyszczalni ścieków itp.  

d) Zasady ogólne uzbrojenia: zaleca sić reali-
zacjć inwestycji pod warunkiem uzbrojenia 
terenu w instalacje infrastruktury technicz-
nej.  
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e) Tereny pod zabudowć uzbroić w indywi-
dualne przyłącza do sieci kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej.  

f) Plan ustala możliwość zagospodarowania 
wód opadowych i/lub roztopowych na te-
renie działki.  

g) Gromadzenie i oczyszczanie ścieków w po-
staci wód opadowych i roztopowych nie 
może przekroczyć granic terenu, na którym 
te ścieki powstają.  

h) Ograniczyć należy zrzuty zanieczyszczeń 
(szczególnie substancji biogennych, orga-
nicznych i toksycznych) do gruntu i wód 
powierzchniowych.  

i) Zakazuje sić odprowadzania do gruntu lub 
kanalizacji zbiorczej wód opadowych z tre-
nów komunikacji kołowej bez uprzedniego 
oczyszczenia.  

j) Przed realizacją inwestycji należy uzyskać 
warunki techniczne podłączenia indywidu-
alnego i systemowego od właściwego za-
rządcy sieci.  

3) W obrćbie obszaru objćtego planem należy 
zapewnić zaopatrzenie wodne do celów 
gaśniczych oraz drogi pożarowe zapewnia-
jące dojazd do jednostek ochrony przeciw-
pożarowej oraz zapewnić możliwość pro-
wadzenia działań ratunkowych.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej w zakresie elektroener-
getyki:  

1) Na obszarze miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego przebiega prze-
syłowa linia elektroenergetyczna. Obowią-
zują ograniczenia w lokalizacji inwestycji 
wynikające z przepisów szczególnych i od-
rćbnych.  

2) Przyłączenie obiektów siłowni wiatrowych 
wraz z infrastrukturą do sieci elektroener-
getycznej na zasadach określonych przepi-
sami prawa energetycznego.  

3) Połączenia siłowni wiatrowych liniami elek-
troenergetycznymi kablowymi lub napo-
wietrznymi niskiego lub/i średniego lub/i 
wysokiego napićcia z projektowanymi sta-
cjami elektroenergetycznymi lub istniejącą 
stacją elektroenergetyczną.  

4) Dopuszcza sić zlokalizowanie linii sterowa-
nia, automatyki i telekomunikacyjnych 
obok prowadzonych linii elektroenerge-
tycznych.  

5) Dopuszcza sić sytuowanie dodatkowych 
stacji elektroenergetycznych w granicach 
planu wg potrzeb.  

6) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej:  
a) Ustala sić możliwość skablowania doziem-

nego istniejącej napowietrznej linii elektro-
energetycznej.  

b) Zaopatrzenie w energić elektryczną w 
oparciu o istniejącą i rozbudowaną na po-
trzeby planu infrastrukturć elektroenerge-

tyczną na warunkach określonych przez 
dysponenta sieci.  

c) Przyłączenie nowych odbiorców do sieci 
elektroenergetycznej na zasadach określo-
nych przepisami prawa energetycznego  

d) Planowane sieci elektroenergetyczne wy-
łącznie kablowe.  

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej w zakresie sieci gazo-
wych: 
 Zaopatrzenie w gaz dopuszcza sić przez budowć 
infrastruktury technicznej na warunkach określo-
nych przez dysponenta sieci.  

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy infrastruktury technicznej w zakresie teleko-
munikacji: 
 

Dopuszczenie budowy lokalizacji wież 
i urządzeń telefonii komórkowej, przy spełnieniu 
właściwych odległości od zabudowy mieszkanio-
wej, siłowni wiatrowych i już istniejących wież, 
zgodnie z przepisami szczególnymi i odrćbnymi.  

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

gicznych i budowlanych i ich utylizacji, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami lo-
kalnymi i przepisami ustawy o odpadach.  

2) Wprowadza sić zasadć zorganizowanego 
systemu gromadzenia, segregacji i zago-
spodarowania odpadów komunalnych 
opartą na istniejącym systemie oczyszcza-
nia gminy.  

3) Gospodarkć odpadami prowadzić zgodnie 
z przepisami odrćbnymi w tym zakresie.  

4) Ustala sić gromadzenie odpadów w indy-
widualnych zamykanych pojemnikach.  

5) Zaleca sić wprowadzenie wstćpnej segre-
gacji odpadów.  

6) Proces gromadzenia odpadów nie może 
przekraczać granic terenu, na którym pro-
wadzona jest działalność powodująca ich 
powstawanie.  

 
§ 9. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomości:  

1. Na terenie planu dopuszcza sić wydziele-
nie dla każdej siłowni wiatrowej terenu związane-
go z obsługą, dostćpem komunikacyjnym i serwi-
sem siłowni. Projektowane drogi wewnćtrzne do 
siłowni wiatrowych bćdą wykorzystane również 
dla obsługi terenów rolnych.  

2. Dopuszcza sić, jeżeli zaistnieje taka potrze-
ba, możliwość scalania i wtórnego podziału nieru-
chomości gruntów rolnych na cele związane 
z wydzieleniami wewnćtrznych dróg eksploatacyj-
nych, placów montażowych i lokalizacji wież si-
łowni wiatrowych oraz innych według potrzeb.  

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomości 
sformułowano w ustaleniach szczegółowych.  
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§ 10. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów: 
 Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały, 
dopuszcza sić dotychczasowy sposób użytkowania 
i zagospodarowania terenu. W trakcie budowy, 
montażu, eksploatacji i demontażu wież siłowni 
wiatrowych dopuszcza sić wykorzystanie istnieją-
cych dróg publicznych, wykonanie nowych dróg 
wewnćtrznych oraz placów montażowych na tere-
nach rolnych niezależnych od naniesionych na 
planie. Po wybudowaniu siłowni wiatrowych tere-
ny, które nie bćdą wykorzystane do ich obsługi 
należy przywrócić do użytkowania rolnego.  

 

Rozdział III 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE  

§ 11. Dla terenów w użytkowaniu rolniczym 
z możliwością lokalizacji siłowni wiatrowych 
z infrastrukturą, jednostek bilansowych oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami „Rwe”, ustala 
sić obowiązujące parametry i wskaźniki kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – tereny 
rolnicze przeznaczone pod lokalizacjć siłowni wia-
trowych.  

2. Przeznaczenie uzupełniające – infrastruktu-
ra techniczna siłowni wiatrowych, taka jak: place 
montażowe i składowe, drogi wewnćtrzne, stacje 
elektroenergetyczne, linie elektroenergetyczne 
i telesterownicze napowietrzne lub kablowe 
/możliwość sytuowania ich w dodatkowym-
oddzielnym obiekcie/ i inne niezbćdne do budowy, 
eksploatacji i demontażu siłowni wiatrowych.  

3. Dopuszcza sić lokalizacjć budynków 
i budowli związanych z funkcjonowaniem siłowni 
wiatrowych zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy.  

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu dla budyn-
ków i budowli związanych z funkcjonowaniem 
siłowni wiatrowych:  

1) Powierzchnia zabudowy nie wićksza niż 
60% powierzchni działki;  

2) Powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniejsza niż 20% powierzchni działki;  

3) Wysokość budynków i budowli związanych 
z funkcjonowaniem siłowni nie wićksza niż 
10m;  

4) Geometria dachu – dowolna, w przypadku 
zastosowania dachu spadowego kąt nachy-
lenia połaci nie wićkszy niż 45°.  

5) Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 
rozgraniczającej z terenami dro-
gi/komunikacji:  

a) 15 m od jednostek bilansowych oznaczo-
nych symbolami ”KDw” i „KDd”. Przy 
czym za zabudowć uważa sić rzut pionowy 
obiektu /budynku, wieży/,  

b) 20 m od jednostek bilansowych oznaczo-
nych symbolami „KDl”. Przy czym za za-

budowć uważa sić rzut pionowy obiektu 
/budynku, wieży/.  

5. Charakterystyka siłowni wiatrowych:  
1) Maksymalny poziom hałasu dla pojedyn-

czej turbiny 110dB.  
2) Wysokość konstrukcji wieży maksymalnie 

do 160 m n.p.t.; średnica wirnika turbiny do 
140 m; wysokość maksymalna całkowita 
wraz z łopatą śmigła w jej górnym położe-
niu – do 230 m n.p.t.  

3) Maksymalna powierzchnia terenu przezna-
czonego pod budowć jednej siłowni wia-
trowej z placem montażowym - do 5000 
m².  

4) Minimalna odległość mićdzy siłowniami 
wiatrowymi 300 m.  

5) Ujednolicenie kolorystyki siłowni wiatro-
wych w obszarze całego Parku siłowni wia-
trowych.  

6) Oznakowanie przeszkodowe: zgodnie 
z przepisami szczególnymi i odrćbnymi, 
uzgodnione z władzami lotniczymi na eta-
pie projektu budowlanego.  

7) Siłownia winna mieć zabezpieczenie przed 
emisją fal elektromagnetycznych, poraże-
niem prądem oraz ładunkami elektrosta-
tycznymi.  

8) Maksymalna liczba wież siłowni w obszarze 
planu – 21 sztuk.  

9) Szczegółowa lokalizacja poszczególnych si-
łowni wiatrowych, przebiegu dróg we-
wnćtrznych i infrastruktury towarzyszącej 
zostanie określona na etapie projektu bu-
dowlanego.  

6. Realizacjć siłowni wiatrowych poprzedzić 
badaniami geologiczno – inżynierskimi dla posa-
dowienia fundamentów.  Ustala sić obowiązek 
zabezpieczenia warstwy gleby w trakcie realizacji 
wszystkich urządzeń i sieci, a po zakończeniu reali-
zacji, pozostawienia dotychczasowego prześwitu 
istniejących rowów odwadniających i przepustów 
przy ich przekraczaniu oraz przywrócenia uszko-
dzonych skarp do stanu pierwotnego.  

7. Tymczasowy plac, tymczasowe łuki skrćt-
ne, tymczasowa droga wewnćtrzna – po zakoń-
czeniu robót budowlanych i montażowych, eks-
ploatacji i demontażu siłowni wiatrowych obowią-
zuje przywrócenie stanu terenu umożliwiającego 
dotychczasowe użytkowanie.  

8. Dopuszcza sić prowadzenie prac konser-
watorskich przy systemach melioracyjnych, zmia-
nć przebiegu rowu w przypadku kolizji z założo-
nymi inwestycjami, poszerzenie i pogłćbienie 
rowów.  

9. Dopuszcza sić wybudowanie budowli 
i urządzeń niezbćdnych dla pomiarów parametrów 
wiatru.  

10. Oświetlenie wież światłami nawigacyj-
nymi zgodnie z przepisami odrćbnymi i szczegól-
nymi. Oświetlenie wież nie powinno powodować 
nadmiernego podświetlenia tła zmniejszającego 
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zasićg światła znaków nawigacyjnych oraz nie 
może przypominać znaków nawigacyjnych.  

11. Dopuszcza sić oświetlenie ochronne tere-
nu wokół wież siłowni wiatrowych.  

12. Energia elektryczna wytwarzana w siłow-
niach wiatrowych bćdzie przesyłana liniami elek-
troenergetycznymi do projektowa-
nej/projektowanych stacji elektroenergetycznych 
bądź bćdzie przesyłana do istniejącej stacji elek-
troenergetycznej.  

13. Dopuszcza sić wykonanie ochronnego 
ogrodzenia terenu wokół siłowni wiatrowej.  

14. Pozostawić dotychczasowe rolnicze użyt-
kowanie gruntów, poza miejscami lokalizacji wież 
siłowni wiatrowych, wewnćtrznych dróg, placów 
manewrowych.  

15. Zakazuje sić umieszczania reklam na kon-
strukcji siłowni wiatrowych, za wyjątkiem ozna-
czenia, nazwy i symbolu producenta i inwesto-
ra/właściciela.  

16. Obsługa komunikacyjna terenu planu 
z istniejących dróg oznaczonych na rysunku planu 
symbolami jednostek bilansowych „KDl” i „KDd” 
także poprzez planowane drogi wewnćtrzne ozna-
czone na rysunku planu symbolem „KDw”, oraz 
inne drogi wewnćtrzne realizowane na czas bu-
dowy, montażu, demontażu i dla celów serwiso-
wych w okresie eksploatacji.  

17. Dopuszcza sić wprowadzenie dodatko-
wych dróg dla obsługi terenów rolnych.  

18. Dla jednostek bilansowych oznaczonych 
symbolem "Rwe" zakazuje sić innej zabudowy niż 
ustalona dla tego terenu.  
 
§ 12. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej, jed-
nostek bilansowych oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami „MN”, ustala sić obowiązujące 
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – zabu-
dowa mieszkaniowa.  

2. Przeznaczenie uzupełniające – zabudowa 
gospodarcza, inwentarska, garażowa oraz infra-
struktura techniczna.  

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 6 m od 
linii rozgraniczającej z terenami drogi/komunikacji.  

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu:  

1) Maksymalna powierzchnia zabudowy 
działki – 60% powierzchni działki.  

2) Powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 
niż 20% powierzchni działki.  

3) Budynki mieszkalne;  
a) wysokość - do dwóch kondygnacji, nie 

wićksza niż 10 m, dopuszcza sić kondygna-
cjć podziemną,  

b) geometria dachu – dowolna, w przypadku 
dachu spadowego dach symetryczny 
o kącie nachylenia nie wićkszym niż 45°,  

4) Budynki gospodarcze, garażowe, inwentar-
skie;  

a) wysokość - nie wićksza niż 10 m,  

b) geometria dachu – dowolna, w przypadku 
dachu spadowego dach symetryczny 
o kącie nachylenia nie wićkszym niż 45°.  

5. Zasady podziału terenu na działki. Ustala 
sić, że podział tego terenu powinien spełniać na-
stćpujące warunki:  

1) kąt granic działek w stosunku do pasa dro-
gowego prosty lub zbliżony do prostego 
(90°);  

2) kształt działki powinien umożliwiać realiza-
cjć funkcji przewidzianej w planie;  

3) charakterystyka działek:  
a) powierzchnia nie mniejsza niż 500 m2,  
b) szerokość frontu: min. 19 m;  
c) zakaz realizacji wićcej niż jednego budynku 

mieszkalnego na działce budowlanej.  
6. Ustala sić dotychczasowe zagospodaro-

wanie terenu z możliwością budowy, przebudowy, 
dobudowy i zmiany sposobu użytkowania zgodnie 
z przepisami szczególnymi i odrćbnymi.  

7. Zaleca sić aby obiekty gospodarcze, gara-
żowe, czy garażowo-gospodarcze w obrćbie każdej 
działki harmonizowały architektonicznie z budyn-
kami mieszkalnymi (zastosowanie jednakowego 
materiału budowlanego, rodzaju tynku, pokrycia 
dachowego, koloru elewacji).Dopuszcza sić lokali-
zacjć podziemnych i nadziemnych sieci, urządzeń i 
obiektów infrastruktury technicznej 
/elektroenergetyka, woda, kanalizacja, telekomuni-
kacja, komunikacja/, także związanych z Parkiem 
siłowni wiatrowych, według potrzeb i zgodnie 
z wymogami obowiązującymi w tym zakresie 
przepisów szczególnych i odrćbnych. Obowiązek 
zachowania lub wyznaczenia dostćpności komuni-
kacyjnej.  
 
§ 13. Dla terenów w użytkowaniu rolniczym, jed-
nostek bilansowych oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami „R”, ustala sić obowiązujące para-
metry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - za-
chowanie terenów w dotychczasowym użytkowa-
niu rolniczym.  

2. Przeznaczenie dopuszczalne:  
1) stacje elektroenergetyczne o powierzchni 

nie wićkszej niż 0,60ha;  
2) urządzenia infrastruktury technicznej, w 

tym łopaty wirników siłowni wiatrowych 
zlokalizowanych na terenach jednostek bi-
lansowych oznaczonych symbolem „Rwe”;  

3) obiekty i urządzenia towarzyszące;  
4) zapewnienie dostćpności komunikacyjnej.  

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy:  
1) od dróg powiatowych – 20 m;  
2) od dróg gminnych i wewnćtrznych – 15 m.  

4. W granicach terenów obowiązuje zakaz lo-
kalizacji:  

1) budynków mieszkalnych (w tym również 
w zabudowie zagrodowej w ramach go-
spodarstwa rolnego).  
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2) innych budynków przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi.  

3) wszelkiej zabudowy w granicach stref 
technicznych.  

5. Poza strefami technicznymi, dopuszcza sić 
lokalizacjć budynków, budowli i urządzeń związa-
nych z produkcją rolniczą i prowadzeniem gospo-
darstwa rolnego:  

 Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) powierzchnia zabudowy nie wićcej niż 
500m2;  

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie 
wymaga określenia;  

3) wysokość zabudowy nie wićcej niż 10 m;  
4) geometria dachu – dowolna w przypadku 

dachu spadowego dach symetryczny 
o kącie nachylenia nie wićkszym niż 45°.  

6. Dopuszcza sić przekroczenie maksymalnej 
wysokości zabudowy dla urządzeń i obiektów 
wynikające z warunków technologicznych.  

7. Dopuszcza sić lokalizacjć podziemnych 
i nadziemnych sieci, urządzeń, budowli, budynków 
i obiektów infrastruktury technicznej 
/elektroenergetyka, woda, kanalizacja, telekomuni-
kacja, komunikacja/, także związanych z Parkiem 
siłowni wiatrowych, według potrzeb i zgodnie 
z wymogami obowiązującymi w tym zakresie 
przepisów szczególnych i odrćbnych. Dopuszcza 
sić wykorzystanie terenu pod budowć tymczaso-
wych i stałych placów montażowych i dróg we-
wnćtrznych związanych z realizacją siłowni wia-
trowych i rolniczym użytkowaniem.  

8. Po zakończeniu robót budowlanych 
i montażowych, związanych z realizacją i eksplo-
atacją siłowni wiatrowych, obowiązuje przywróce-
nie stanu terenu umożliwiającego użytkowanie 
rolnicze.  

9. Dopuszcza sić lokalizacjć obiektów budow-
lanych infrastruktury technicznej – uzbrojenia 
terenu, lokalizacji masztów i wież antenowych 
bćdących telekomunikacyjnymi obiektami budow-
lanymi  

10. Dopuszcza sić realizacjć budowli 
i urządzeń niezbćdnych dla pomiarów parametru 
wiatru.  
 

§ 14. Dla terenów rolniczych – łąki, pastwiska, 
nieużytki, jednostek bilansowych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami „Ps”, ustala sić obowią-
zujące parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu:  

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - za-
chowanie terenów w dotychczasowym lub/i rolni-
czym (łąki, pastwiska, itp.) użytkowaniu.  

2. Przeznaczenie dopuszczalne:  
1) stacja elektroenergetyczna o powierzchni 

nie wićkszej niż 0,60ha;  
2) urządzenia infrastruktury technicznej, 

w tym łopaty wirników siłowni wiatrowych 
zlokalizowanych na terenach jednostek bi-
lansowych oznaczonych symbolem „Rwe”;  

3) obiekty i urządzenia towarzyszące;  
4) zapewnienie dostćpności komunikacyjnej.  

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy:  
1) od dróg powiatowych – 20 m;  
2) od dróg gminnych i wewnćtrznych – 15 m.  

4. W granicach terenów obowiązuje zakaz lo-
kalizacji:  

1) budynków mieszkalnych (w tym również 
w zabudowie zagrodowej w ramach go-
spodarstwa rolnego);  

2) innych budynków przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi.  

3) wszelkiej zabudowy w granicach stref 
technicznych.  

5. Dopuszcza sić lokalizacjć budynków, bu-
dowli i urządzeń związanych z produkcją rolniczą 
i prowadzeniem gospodarstwa rolnego: 
 Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  

1) powierzchnia zabudowy nie wićcej niż 
250m2;  

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie 
wymaga określenia;  

3) wysokość zabudowy nie wićcej niż 10 m;  
4) geometria dachu – dowolna w przypadku 

dachu spadowego dach symetryczny 
o kącie nachylenia nie wićkszym niż 45°.  

6. Dopuszcza sić przekroczenie maksymalnej 
wysokości zabudowy dla urządzeń i obiektów 
wynikające z warunków technologicznych.  

7. W granicach terenów obowiązuje zakaz lo-
kalizacji budynków mieszkalnych (w tym również 
w zabudowie zagrodowej w ramach gospodarstwa 
rolnego).  

8. Dopuszcza sić lokalizacjć podziemnych 
i nadziemnych sieci, urządzeń i obiektów infra-
struktury technicznej /elektroenergetyka, woda, 
kanalizacja, telekomunikacja, komunikacja/, także 
związanych z Parkiem siłowni wiatrowych, według 
potrzeb i zgodnie z wymogami obowiązującymi 
w tym zakresie przepisów szczególnych i odrćb-
nych. Dopuszcza sić wykorzystanie terenu pod 
budowć tymczasowych i stałych placów i dróg 
wewnćtrznych, związanych z realizacją siłowni 
wiatrowych i rolniczym użytkowaniem.  

9. Po zakończeniu robót budowlanych 
i montażowych, związanych z realizacją 
i eksploatacją siłowni wiatrowych, obowiązuje 
przywrócenie stanu terenu umożliwiającego do-
tychczasowe lub /i rolnicze użytkowanie.  

10. Dopuszcza sić realizacjć budowli i urzą-
dzeń niezbćdnych dla pomiarów parametru wia-
tru.  
 
§ 15. Dla terenów rolniczych - sady, jednostek 
bilansowych oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami „RS”, ustala sić obowiązujące parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:  

1. Przeznaczenie podstawowe terenu- za-
chowanie terenów w dotychczasowym lub/i rolni-
czym użytkowaniu.  
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2. Przeznaczenie dopuszczalne:  
1) stacja elektroenergetyczna o powierzchni 

nie wićkszej niż 0,60ha;  
2) urządzenia infrastruktury technicznej;  
3) obiekty i urządzenia towarzyszące;  
4) zapewnienie dostćpności komunikacyjnej.  

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy:  
1) od dróg powiatowych – 20 m;  
2) od dróg gminnych i wewnćtrznych – 15 m.  

4. W granicach terenów obowiązuje zakaz lo-
kalizacji:  

1) budynków mieszkalnych (w tym również 
w zabudowie zagrodowej w ramach go-
spodarstwa rolnego);  

2) innych budynków przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi.  

3) wszelkiej zabudowy w granicach stref 
technicznych.  

5. Dopuszcza sić lokalizacjć budynków, bu-
dowli i urządzeń związanych z produkcją rolniczą 
i prowadzeniem gospodarstwa rolnego: 

 Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) powierzchnia zabudowy nie wićcej niż 
250m2;  

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie 
wymaga określenia;  

3) wysokość zabudowy nie wićcej niż 10 m;  
4) geometria dachu – dowolna w przypadku 

dachu spadowego dach symetryczny 
o kącie nachylenia nie wićkszym niż 45°.  

6. Dopuszcza sić przekroczenie maksymalnej 
wysokości zabudowy dla urządzeń i obiektów 
wynikające z warunków technologicznych.  

7. W granicach terenów obowiązuje zakaz lo-
kalizacji budynków mieszkalnych (w tym również 
w zabudowie zagrodowej w ramach gospodarstwa 
rolnego).  

8. Dopuszcza sić lokalizacjć podziemnych 
i nadziemnych sieci, urządzeń i obiektów infra-
struktury technicznej /elektroenergetyka, woda, 
kanalizacja, telekomunikacja, komunikacja/, także 
związanych z Parkiem siłowni wiatrowych, według 
potrzeb i zgodnie z wymogami obowiązującymi 
w tym zakresie przepisów szczególnych 
i odrćbnych. Dopuszcza sić wykorzystanie terenu 
pod budowć tymczasowych i stałych placów 
i dróg wewnćtrznych, związanych z realizacją si-
łowni wiatrowych i rolniczym użytkowaniem.  

9. Po zakończeniu robót budowlanych 
i montażowych, związanych z realizacją 
i eksploatacją siłowni wiatrowych, obowiązuje 
przywrócenie stanu terenu umożliwiającego do-
tychczasowe lub /i rolnicze użytkowanie.  

10. Dopuszcza sić realizacjć budowli 
i urządzeń niezbćdnych dla pomiarów parametru 
wiatru.  
 
§ 16. Dla terenów w użytkowaniu leśnym, zadrze-
wienia, jednostek bilansowych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami „ZL”, ustala sić obo-

wiązujące parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - za-
chowanie terenów w dotychczasowym użytkowa-
niu leśnym, zadrzewienia.  

2. Przeznaczenie dopuszczalne:  
1) urządzenia infrastruktury technicznej;  
2) obiekty i urządzenia towarzyszące;  
3) zapewnienie dostćpności komunikacyjnej.  

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy:  
1) od dróg powiatowych – 20 m;  
2) od dróg gminnych i wewnćtrznych – 15 m.  

4. W granicach terenów obowiązuje zakaz lo-
kalizacji:  

1) budynków mieszkalnych (w tym również 
w zabudowie zagrodowej w ramach go-
spodarstwa rolnego);  

2) innych budynków przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi.  

3) wszelkiej zabudowy w granicach stref 
technicznych.  

5. Dopuszcza sić lokalizacjć budynków, bu-
dowli i urządzeń związanych z produkcją leśną 
i prowadzeniem gospodarstwa leśnego: 
 Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  

1) powierzchnia zabudowy nie wićcej niż 
150m2;  

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie 
wymaga określenia;  

3) wysokość zabudowy nie wićcej niż 10 m;  
4) geometria dachu – dowolna w przypadku 

dachu spadowego dach symetryczny 
o kącie nachylenia nie wićkszym niż 45°.  

6. Dopuszcza sić przekroczenie maksymalnej 
wysokości zabudowy dla urządzeń i obiektów 
wynikające z warunków technologicznych.  

7. Dopuszczalna realizacja obiektów służą-
cych bezpośrednio gospodarce leśnej oraz do-
puszcza sić lokalizacjć podziemnych i nadziem-
nych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej /elektroenergetyka, woda, kanalizacja, 
telekomunikacja, komunikacja/, także związanych 
z Parkiem siłowni wiatrowych, według potrzeb 
i zgodnie z wymogami obowiązującymi w tym 
zakresie przepisów szczególnych i odrćbnych.  

8. Tereny nieużytków włączone w granice te-
renów lasu przeznaczyć na zalesienie.  
 
§ 17. Dla terenów wód powierzchniowych śródlą-
dowych – rowy, jednostek bilansowych oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami „w”, ustala sić 
obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – wody 
powierzchniowe śródlądowe, cieki wodne, rowy.  

2. Przeznaczenie dopuszczalne:  
1) urządzenia i obiekty infrastruktury tech-

nicznej, w tym łopaty wirników siłowni 
wiatrowych zlokalizowanych na terenach 
jednostek bilansowych oznaczonych sym-
bolami „Rwe”;  
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2) obiekty w tym przejazdy i drogi oraz urzą-
dzenia towarzyszące.  

3. Dopuszcza sić prowadzenie prac remon-
towych i przebudowy, prowadzenie infrastruktury 
technicznej w pasie cieku wodnego/rowu, jego 
likwidacje i przywrócenie do rolniczego przezna-
czenia, oraz zmianć jego przebiegu po uzgodnie-
niu z właścicielem/zarządcą.  

4. Pozostawienie cieków w formie otwartej.  
5. Dopuszcza sić zdrenowanie bądź/i zmianć 

przebiegu rowu melioracyjnego za zgodą zarządcy.  
6. Zapewnienie dostćpności w celu konser-

wacji i utrzymania – zgodnie z przepisami odrćb-
nymi i szczególnymi.  
 

§ 18. Dla terenów komunikacji publicznej – drogi 
powiatowe/lokalne, jednostek bilansowych ozna-
czonych na rysunku planu symbolami „KDl”, usta-
la sić obowiązujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1. Przeznaczenie terenu – komunikacja – dro-
gi publiczne powiatowe klasy lokalnej.  

2. Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń izola-
cyjna, elementy infrastruktury technicznej związa-
ne z funkcjonowaniem drogi, sieci, urządzenia 
i obiekty infrastruktury technicznej warunkowane 
uzgodnieniami z zarządcą drogi, obiekty małej 
architektury.  

3. Szerokość w liniach rozgraniczających 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepi-
sami szczególnymi i odrćbnymi.  

4. Połączenie z układem komunikacyjnym 
zewnćtrznym i określonym planem zgodnie 
z rysunkiem planu.  

5. Droga jednojezdniowa, dwupasmowa, po 
jednym pasie w każdym kierunku.  

6. Dopuszcza sić poszerzenie pasa drogowe-
go, prowadzenie prac remontowych i przebudowy, 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 
w pasie drogi dla obsługi siłowni wiatrowych, za 
zgodą zarządcy.  

7. Dopuszcza sić po uzyskaniu, w drodze de-
cyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi 
na lokalizacjć zjazdu lub przebudowć zjazdu, loka-
lizacjć nowych i przebudowć istniejących zjazdów 
również dla obsługi siłowni wiatrowych.  

8. W pasie drogowym zabrania sić umiesz-
czania reklam poza obszarami zabudowanymi.  

9. Dopuszcza sić utwardzenie nawierzchni ze 
spadkiem umożliwiającym swobodny spływ wody 
opadowej i roztopowej do kanalizacji deszczowej.  
 
§ 19. Dla terenów komunikacji publicznej – drogi 
gminne/dojazdowe, jednostek bilansowych ozna-
czonych na rysunku planu symbolami „KDd”, 
ustala sić obowiązujące parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:  

1. Przeznaczenie terenu – komunikacja – dro-
ga publiczna gminna klasy dojazdowej.  

2. Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń izola-
cyjna, elementy infrastruktury technicznej związa-
ne z funkcjonowaniem drogi, sieci, urządzenia 

i obiekty infrastruktury technicznej warunkowane 
uzgodnieniami z zarządcą drogi, obiekty małej 
architektury.  

3. Szerokość w liniach rozgraniczających 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepi-
sami szczególnymi i odrćbnymi.  

4. Połączenie z układem komunikacyjnym 
zewnćtrznym i określonym planem zgodnie 
z rysunkiem planu.  

5. Droga jednojezdniowa, dwupasmowa, po 
jednym pasie w każdym kierunku.  

6. Dopuszcza sić budowć ścieżek rowero-
wych oraz szlaków turystycznych o parametrach 
technicznych i użytkowych zgodnych z przepisami 
odrćbnymi.  

7. Dopuszcza sić utwardzenie nawierzchni ze 
spadkiem umożliwiającym swobodny spływ wody 
opadowej i roztopowej do kanalizacji deszczowej.  

8. Na potrzeby prowadzenia robót budowla-
nych i montażowych, związanych z realizacją si-
łowni wiatrowych dopuszcza sić budowć (lub 
poszerzenie istniejących) zjazdów z dróg publicz-
nych – za zgodą i na warunkach ustalonych 
z zarządcą drogi. Po zakończeniu robót budowla-
nych i montażowych obowiązuje zdemontowanie 
elementów tymczasowych i na ich miejscu przy-
wrócenie stanu pierwotnego terenu.  
 
§ 20. Dla terenów komunikacji - drogi wewnćtrzne, 
jednostek bilansowych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami „KDw”, ustala sić obowiązujące 
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  

1. Przeznaczenie terenu – komunikacja – dro-
gi wewnćtrzne do siłowni wiatrowych.  

2. Szerokość w liniach rozgraniczających – od 
min. 4,5m do maks. 10 m.  

3. Połączenie z układem komunikacyjnym 
zewnćtrznym i określonym planem, zgodnie 
z rysunkiem planu.  

4. Nawierzchnia drogi z materiałów prze-
puszczalnych wody roztopowe i opadowe – tłu-
czeń, kruszywo itp.  

5. Dopuszcza sić prowadzenie prac remon-
towych i przebudowy, prowadzenie infrastruktury 
technicznej w pasie drogi, likwidacjć drogi 
i przywrócenie jej rolniczego przeznaczenia, wyko-
nanie zjazdów dla obsługi siłowni wiatrowych, 
zmianć przebiegu drogi w uzgodnieniu z właścicie-
lem.  

6. Dopuszcza sić utwardzenie nawierzchni ze 
spadkiem umożliwiającym swobodny spływ wody 
opadowej i roztopowej do kanalizacji deszczowej.  

 

Rozdział IV 
USTALENIA KOŃCOWE  

§ 21. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 ze zmianami) dla terenów o nowych funkcjach 
wyznaczonych w planie ustala sić 30% stawkć 
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służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości.  
 
§ 22. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. (tekst jednoli-
ty Dz. U. 121 poz. 1266 z 2004r. ze zmianami) ob-
szar niniejszego planu nie wymaga uzyskania 
zgody na zmianć przeznaczenia na cele nierolni-
cze.  
 
§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić 
Burmistrzowi Śmigla.  

 

§ 24. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego.  

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega 
również publikacji na stronie internetowej gminy.  

 
 Przewodniczący 

Rady Miejskiej Śmigla 
(-) Wiesław Kasperski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XI/100/11 

Rady Miejskiej Śmigla 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

Rysunek planu w skali 1:2000
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XI/100/11 

Rady Miejskiej Śmigla 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY-
ŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO DLA OBSZARÓW LOKALIZACJI SIŁOWNI WIATROWYCH – GMINA ŚMIGIEL OBSZAR „SPŁA-

WIE” 
 

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 późniejszymi zmianami) Rada Miejska Śmigla po 
zapoznaniu sić z wykazem uwag wniesionych do 

wyłożonego do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszarów lokalizacji siłowni wiatrowych – 
gmina Śmigiel obszar „Spławie” rozstrzyga 
o nieuwzglćdnieniu tych uwag.  

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XI/100/11 

Rady Miejskiej Śmigla 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA W SPRAWIE: SPOSOBU REALIZACJI I ZASADACH FINANSO-
WANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZAPISANYCH W PROJEKCIE MIEJSCO-
WEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARÓW LOKALIZACJI SIŁOWNI WIA-

TROWYCH – GMINA ŚMIGIEL, OBSZAR „SPŁAWIE” 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. z 2003r. Nr 
80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska Śmigla okre-
śla nastćpujący sposób realizacji infrastruktury tech-
nicznej, należących do zadań własnych gminy oraz 
zasady ich finansowania: 
 
§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkań-
ców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1998r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 591) zadania własne 
gminy.  
 
§ 2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy:  

1. Realizowane bćdzie zbrojenie i dozbrojenie 
terenu zgodnie z przepisami prawa materialnego 
i finansowego w tym zakresie.  

2. Wydatki na poszczególne zadania realizacji 
zbrojenia terenu bćdą wymagały zabezpieczenia 
środków finansowych w budżecie gminy pochodzą-
cych z dochodów własnych gminy i innych źródeł.  

3. Poszczególne zadania bćdą realizowane si-
łami własnymi gminy z dopuszczeniem realizacji sił 
zewnćtrznych.  

4. W każdym przypadku wyłonienie wykonawcy 
powinno odbywać sić w trybie i na zasadach okre-
ślonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych.  
 

§ 3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy:  

1. Powyższe zadania finansowane bćdą ze środ-
ków krajowych i unijnych. Środki krajowe pochodzić 
bćdą ze środków własnych gminy i budżetu państwa, 
funduszy i dotacji celowych, pożyczek i kredytów, 
środków instytucji pozabudżetowych.  

Finansowanie inwestycji bćdzie odbywać sić po-
przez:  

a) udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumień o charakterze cywilno – praw-
nym lub w formie partnerstwa publiczno – 
prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nie-
ruchomości.  

b) wydatki z budżetu gminy,  
c) współ finansowanie środkami zewnćtrznymi, 

poprzez budżet gminy – w ramach m.in.:  
- dotacji unijnych,  
- dotacji samorządu województwa,  
- dotacji i pożyczek z funduszy celowych,  
- kredytów i pożyczek bankowych,  
- innych środków zewnćtrznych.  

2. Dopuszcza sić udział innych niż gmina inwe-
storów w finansowaniu inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej.  

3. Rozstrzygnićcie nie jest uchwałą budżetową 
w sprawie planowanych wydatków na inwestycje 
z zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycją 
do rozważenia przy uchwalaniu budżetu gminy w tej 
czćści.  
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