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4. Bonifikaty, “ której m“wa w ust. 1, nie st“suje się, jeweli uwytk“wnik wieczysty ”“siada zadJuwenie 

z tytuJu ”“datku “d nieruch“m“`ci lubłi uwytk“wania wieczysteg“ w“bec Gminy _wieszyn“, związane 

z nieruch“m“`cią będącą ”rzedmi“tem ”rzeksztaJceniaŁ 

5Ł O”Jata z tytuJu ”rzeksztaJcenia ”rawa uwytk“wania wieczysteg“ w ”raw“ wJasn“`ci, o której mo-

wa w ust. 1 ”Jatna jest w terminie 14 dni od daty, w której decyzja staJa się “stateczna, z zastrzeweniem 
odsetek ustawowych w ”rzy”adku zwJ“kiŁ 

6Ł B“nifikatę “kre`l“ną w ust. 1 st“suje się wyJącznie w ”rzy”adku, kiedy uwytk“wnik wieczysty za-

deklaruje jedn“raz“we uiszczenie caJej “”Jaty z tytuJu ”rzeksztaJcenia ”rawa uwytk“wania wieczystego 

w ”raw“ wJasn“`ci nieruch“m“`ciŁ 

7Ł Ś“ “”Jaty z tytuJu ”rzeksztaJcenia ”rawa uwytk“wania wieczysteg“ w ”raw“ wJasn“`ci, ustal“nej 
przy zastosowaniu bonifikaty, “ której m“wa w § 1 ust. 1, nalewy d“liczyć k“szty s”“rządzenia ”rzez 
rzecz“znawcę majątk“weg“ “”eratu szacunk“weg“ nieruch“m“`ciŁ 

§ 2. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Wójt“wi Gminy _wieszyn“Ł 

§ 3. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 14 dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym W“je-

wództwa źach“dni“”“m“rskieg“Ł 
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UCHWAIA NR VIII/59/2011 

 RADY GMINY WIDUCHOWA 

 z dnia 17 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa 

w rejonie miejscowo`ci Lubicz z przeznaczeniem terenów pod lokalizację farmy elektrowni 
wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaJywania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230) oraz art. 14 

ust. 8 i 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, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. 123, 

poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 

poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043; 

z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Gminy Widuchowa uchwala, c“ nastę”uje: 

ŚźIAI I 

Ustalenia ogólne 

RozdziaJ 1 

Zakres Regulacji 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXII/240/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“, ”“ 
stwierdzeniu zg“dn“`ci z ustaleniami ｭStudium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzen-

nego gminy Widuchowaｬ, ”rzyjęteg“ uchwaJą Nr XXX/308/98 Rady Gminy Widuchowa z dnia 18 czerw-

ca 1998 r., zmienionego uchwaJą Nr V/48/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r., uchwaJą Nr XXVIII/246/2005 
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z dnia 28 ”audziernika 2005 r., uchwaJą Nr XVI/170/2008 z dnia 16 wrze`nia 2008 r., uchwaJą 
Nr XXI/320/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. i uchwaJą Nr XXI/321/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r., 

uchwala się miejsc“wy ”lan zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ dla “bszaru ”“J“w“nego w “brębie Lubicz 

w gminie Widuchowa, zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar o Jącznej ”“wierzchni 782,50 ha, “znacz“ny na zaJączniku graficznym nr 1 

d“ niniejszej uchwaJyŁ 

3Ł Przedmi“tem ”lanu jest ustalenie zasad zag“s”“dar“wania “bszarów lokalizacji elektrowni wiatro-

wych wraz z t“warzyszącą infrastrukturą techniczną i strefami ich “ddziaJywaniaŁ 

4Ł Integralnymi czę`ciami niniejszej uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJączniki graficzne - rysunki planu miejscowego: 

a) zaJącznik nr 1 - rysunek w skali 1: 5000, 

b) zaJącznik nr 2 - rysunek w skali 1: 2000; 

2) zaJącznik nr 3 - wyrys ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gmi-

ny Widuch“wa dla “bszaru “bjęteg“ ”lanem, `wiadczący o zg“dn“`ci r“związaL ”lanu ze studium; 

3) zaJącznik nr 4 - r“zstrzygnięcie Rady Gminy Widuch“wa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 

do projektu planu; 

4) zaJącznik nr 5 - r“zstrzygnięcie Rady Gminy Widuch“wa w s”rawie zasad realizacji zadaL z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy “raz zasad ich finans“waniaŁ 

§ 2. 1Ł Na “bszarze ”lanu, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów “raz linie r“zgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania, a takwe szczególne warunki zag“s”“dar“wania terenów “raz “graniczenia w ich 

uwytk“waniu, w tym zakaz zabudowy; 

2) zasady ochrony i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“ “raz ”arametry i wskauniki ksztaJt“wania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty “biektów i wskauniki inten-

sywn“`ci zabud“wy; 
3) zasady “chr“ny `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
5) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci; 
6) zasady modernizacji, rozbudowy i bud“wy systemów k“munikacji i infrastruktury technicznej; 

7) s”“sób i termin tymczas“weg“ zag“s”“dar“wania, urządzania i uwytk“wania terenów; 
8) stawki ”r“cent“we, na ”“dstawie których ustala się “”Jatę, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2Ł Ustalenia ”lanu miejsc“weg“ “bejmują: 

1) teren lokalizacji elektrowni wiatrowych z niezbędną infrastrukturą i tereny rolnicze z zakazem lokaliza-

cji zabud“wy na staJy ”“byt ludzi, “znacz“ny na rysunku ”lanu symb“lem śłR; 
2) teren lokalizacji stacji elektroenergetycznej - GPO, oznaczony na rysunku planu symbolem EE; 

3) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolem RM; 

4) tereny r“lnicze “bjęte zakazem l“kalizacji zabud“wy na staJy ”“byt ludzi, “znacz“ne na rysunku ”lanu 
symbolem R; 

5) tereny lasów “bjęte zakazem zabud“wy, “znacz“ne na rysunku ”lanu symb“lem źL; 
6) teren istniejącej dr“gi w“jewódzkiej klasy gJównej, “znacz“ny na rysunku ”lanu symb“lem KŚGŁ 

3Ł Tereny “bjęte ”lanem d“ chwili ich zag“s”“dar“wania zg“dnie z ”r“jekt“waną funkcją m“gą być 
uwytk“wane w s”“sób d“tychczas“wyŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego 

§ 3. 1Ł Na terenach “bjętych strefą ｭW IIｬ czę`ci“wej “chr“ny k“nserwat“rskiej stan“wisk arche“lo-

gicznych “b“wiązuje: 

1) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z wJa-

`ciwym “rganem dsŁ “chr“ny zabytków, w tym powiadamianie o zamiarze ”“djęcia ”rac ziemnych, 
2) ”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie w granicach strefy, wy”rzedzających 

r“z”“częcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach “kre`l“nych ”rze”isami 
szczególnymi d“tyczącymi “chr“ny zabytkówŁ 
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2Ł Na terenach “bjętych strefą ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych “b“wiązuje: 

1) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z wJa-

`ciwym “rganem dsŁ “chr“ny zabytków, w tym powiadamianie o zamiarze ”“djęcia ”rac ziemnych, 
2) ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziemnych, 

na zasadach “kre`l“nych ”rze”isami szczególnymi d“tyczącymi “chr“ny zabytkówŁ 
RozdziaJ 3 

Ustalenia z zakresu ochrony `rodowiska przyrodniczego 

§ 4. 1Ł Bud“wa elektr“wni wiatr“wych wymaga ”rze”r“wadzenia ”“stę”“wania w sprawie oceny 

“ddziaJywania na `r“d“wisk“ zg“dnie z ”rze”isami “drębnymiŁ 

2Ł Ustala się “b“wiązek zabez”ieczenia `r“d“wiska ”rzed emisją szk“dliwych fal elektr“magnetycz-

nych, ”“raweniem ”rądem i Jadunkami elektr“statycznymi na zasadach “kre`l“nych ”rze”isami “drębnymiŁ 

3Ł P“ zak“Lczeniu ”rac inwestycyjnych teren nalewy ”rzywrócić d“ stanu um“wliwiająceg“ k“ntynu-

ację jeg“ uwytk“wania w d“tychczas“wy s”“sóbŁ 

4Ł Ustala się zakaz zmiany st“sunków w“dnych “raz zasy”ywania “czek w“dnychŁ 

5Ł Ustala się zakaz zmiany konfiguracji terenu - zmiany ”“wstaJe w wyniku prowadzonych prac bu-

d“wlanych nalewy ”rzywrócić d“ stanu um“wliwiająceg“ k“ntynuację jeg“ uwytk“wania w dotychczasowy 

s”“sóbŁ 

6Ł Ustala się zakaz l“kalizacji “biektów ”“w“dujących ”rzekr“czenie d“”uszczalnych n“rm uciąwliwo-

`ci ”“za granicami “bszaru “bjęteg“ ”lanemŁ 

7. W granicach ”r“jekt“waneg“ Obszaru Chr“ni“neg“ Kraj“brazu “b“wiązuje zakaz l“kalizacji na-

ziemnych “biektów i urządzeL związanych z ”r“jekt“waną farmą elektr“wni wiatr“wychŁ 

8. W granicach ”r“jekt“wanych chr“ni“nych siedlisk ”rzyr“dniczych “b“wiązuje zakaz ”rzeksztaJca-

nia ”“wierzchni ziemi “raz zakaz dziaJaL ”“w“dujących zmianę st“sunków grunt“w“-wodnych. 

9. W granicach ”r“jekt“waneg“ uwytku ek“l“giczneg“ “b“wiązuje zakaz ”rzeksztaJcania powierzchni 

ziemi “raz zakaz dziaJaL ”“w“dujących zmianę st“sunków grunt“w“-wodnych. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia z zakresu obsJugi inwynieryjnej i komunikacji 

§ 5. źasady bud“wy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji: 

1) w związku z bez“bsJug“wą ”racą elektr“wni nie ustala się uzbr“jenia terenu w zakresie zaopatrzenia 

w w“dę, “d”r“wadzanie `cieków, za“”atrzenie w gaz; 

2) inwest“r z“b“wiązany jest, zg“dnie z aktualnie “b“wiązującymi ”rze”isami “drębnymi, d“ ”“wiado-

mienia “d”“wiednich wJadz l“tniczych o ”rzewidywanym terminie zak“Lczenia bud“wy “raz d“ wy-

konania oznakowania przeszkodowego wraz z ”“daniem d“kJadnych ws”óJrzędnych ge“graficznych 
urządzeL ”“w“Jując się na numer ewidencyjny ”rzeszk“dy l“tniczej - “d”“wiedni dla terenów “zna-

cz“nych na zaJączniku graficznym; 

3) elektr“wnie nalewy ”“Jączyć między s“bą i z ”r“jekt“waną stacją elektr“energetyczną kabl“wą siecią 
elektr“energetyczną `rednich na”ięć zl“kaliz“waną na terenach “znacz“nych symb“lami śłR i R; 

4) ”r“jekt“waną stację elektr“energetyczną nalewy ”“Jączyć z istniejącą ”“za “bszarem “”rac“wania 
linią na”“wietrzną 110 kV ”r“jekt“waną linią kabl“wą 110 kV; 

5) wystę”ujące w granicach opracowania elektroenergetyczne i telekomunikacyjne sieci do zachowania; 

w przypadku kolizji z projektowanymi urządzeniami nalewy je ”rzebud“wać zg“dnie z przepisami od-

rębnymi; 
6) wystę”ujące w granicach “”rac“wania urządzenia meli“racyjne d“ zach“wania; w przypadku kolizji 

z ”r“jekt“wanymi urządzeniami nalewy je ”rzebud“wać zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi; 
7) “bsJuga k“munikacyjna “bszaru ”lanu i ”“szczególnych terenów z istniejących dróg “raz ”rzez dr“gi 

serwisowe realizowane na potrzeby budowy i eks”l“atacji elektr“wni wiatr“wych; szer“k“`ć dróg 
serwisowych w liniach r“zgraniczających - od 4,0 do 6,0 m; 

8) utrzymuje się istniejące dr“gi wewnętrzne, z m“wliw“`cią ich wyk“rzystania jak“ dr“gi serwis“we 
niezbędne d“ ”rawidJ“weg“ funkcj“n“wania zes”“Ju elektr“wni wiatr“wych; 

9) d“”uszcza się bud“wę n“wych lub ”“szerzenie istniejących zjazdów z dróg ”ublicznych, zgodnie 

z ”rze”isami “drębnymiŁ 
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ŚźIAI II 

Ustalenia szczegóJowe Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 

§ 6. 1. Na terenie o powierzchni 74,84 ha, oznaczonym na rysunku planu - zaJączniku nr 2 symbolem 

śłR, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: obszar lokalizacji do 6 wiew elektr“wni wiatr“wych o mocy do 3,5 MW 

wraz z t“warzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, o Jącznej m“cy nie ”rzekraczającej 
21 MW - ”“za miejscem l“kalizacji fundamentu wiewy, dr“gi i ”lacu serwis“weg“, uwytk“wanie wy-

Jącznie r“lnicze z zakazem l“kalizacji zabud“wy mieszkani“wej lub innej ”rzeznacz“nej na staJy ”“byt 
ludzi; 

2) szczegóJ“wa l“kalizacja elektr“wni wiatr“wych wraz z infrastrukturą t“warzyszącą nastą”i na eta”ie 
s”“rządzania ”r“jektów bud“wlanych, z uwzględnieniem “znacz“nych na rysunku ”lanu linii zabud“wy; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wys“k“`ć wiewy - 140,0 m nad poziom terenu, 

b) maksymalna wys“k“`ć skrajneg“ ”unktu wirnika w pozycji pionowej - 200,0 m nad poziomem 

terenu, 

c) powierzchnia ”laców serwis“wych d“ 1500 m², 
d) w celu s”eJnienia warunków wynikających z n“rm d“”uszczalneg“ ”“zi“mu haJasu, l“kalizację 

wiew d“”uszcza się w “dlegJ“`ci zg“dnej z wym“gami “b“wiązujących w tym zakresie ”rze”isów 
“drębnych, 

e) minimalna “dlegJ“`ć między wiewami - 300,0 m, 

f) wszystkie elementy k“nstrukcji wiewy i turbiny ”“winny być ”“mal“wane w kolorach pastelo-

wych, nie k“ntrastujących z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów `wietl-
nych, ”rzy uwzględnieniu wymaganeg“ ”rze”isami “drębnymi s”“s“bu “znak“wania ”rzeszkód 
lotniczych, 

g) nalewy ”rzewidzieć “znak“wanie dzienne i nocne elektrowni - zgodnie z “b“wiązującymi w tym 

zakresie ”rze”isami “drębnymi, 
h) d“”uszcza się umieszczenie na g“nd“li l“g“ ”r“ducenta, inwest“ra lub wJa`ciciela elektr“wni 

wiatrowych, 

i) urządzenia wymagają “znak“wania ”rzeszk“d“weg“ wg aktualnie “b“wiązujących ”rze”isów, 
j) d“”uszcza się l“kalizację urządzeL infrastruktury technicznej takich jak transf“rmat“r, r“zdzielnia 

i inne niezbędne dla ”rawidJ“wego funkcjonowania elektrowni, 

k) d“”uszcza się l“kalizację urządzeL sJuwących d“ ”“miaru ”rędk“`ci i kierunku wiatru; 

4) “b“wiązek wyk“nania r“z”“znania ge“techniczneg“ um“wliwiająceg“ szczegóJ“we “kre`lenie s”“so-

bu posadowienia konstrukcji; 

5) w oznaczonych granicach stref ｭW IIｬ i ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 

“b“wiązują zasady ustal“ne w § 3 niniejszej uchwaJy; 
6) istniejące, “znacz“ne na rysunku ”lanu, zadrzewienia i zakrzaczenia d“ zach“wania; d“”uszcza się 

konieczne wycinki ”rzy ws”óJdziaJaniu z wJa`ciwym “rganem “chr“ny `r“d“wiska; 
7) zasady “bsJugi k“munikacyjnej i infrastrukturalnej zgodnie z § 5 niniejszej uchwaJy; 
8) d“”uszcza się ”r“wadzenie elektr“energetycznych linii kabl“wych i infrastruktury t“warzyszącej elek-

trowniom wiatrowym, w tym kabli sterowania, automatyki i telekomunikacji oraz innych sieci 

i urządzeL infrastruktury technicznej; 
9) m“wliw“`ć wtórnych ”“dziaJów ge“dezyjnych gruntów r“lnych związanych z r“lniczym uwytk“wa-

niem terenu, zgodnie z “b“wiązującymi w tym zakresie ”rze”isami “drębnymi “raz na cele związane 

z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych - wydzielania dróg i ”laców serwis“wych, fundamentów 
”“d elektr“wnie wiatr“we “raz urządzeL infrastruktury technicznej, takich jak: transf“rmator, roz-

dzielnia i inne niezbędne dla ”rawidJ“weg“ funkcj“n“wania elektr“wni “raz innych sieci i urządzeL in-

frastruktury technicznej. 

2. Na terenie o powierzchni 0,36 ha, oznaczonym na rysunku planu - zaJączniku nr 2 symbolem EE, 

ustala się: 

1) przeznaczenie - projektowana stacja elektroenergetyczna SN/110 - GPO; 

2) powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni terenu; 

3) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni terenu; 

4) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy kubatur“wej d“ 15,0 m od poziomu terenu; 

5) ”“Jączenie z istniejącą siecią elektr“energetyczną 110 kV ”r“jekt“waną linią kabl“wą 110 kV; 

6) “bsJuga k“munikacyjna z istniejących dróg wewnętrznych i ”r“jekt“wanych dróg serwis“wych; 
7) uciąwliw“`ć związana z elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym wytwarzanym ”rzez 

stację winna zamknąć się w granicach terenu; 
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8) d“”uszcza się l“kalizację urządzeL sJuwących d“ ”“miaru ”rędk“`ci i kierunku wiatru. 

3. Na terenie o powierzchni 0,45 ha, oznaczonym na rysunku planu - zaJączniku nr 1, symbolem RM, 

ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa zagrodowa; 

2) ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

a) utrzymanie i uzu”eJnienie istniejącej zabud“wy mieszkalnej i gospodarczej; nieprzekraczalne linie 

zabud“wy wg ”rze”isów “drębnych, 
b) powierzchnia zabud“wy d“ 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) wys“k“`ć zabud“wy d“ 2 kondygnacji, do 9,5 m, w tym dach wysoki, dwuspadowy o kącie na-

chylenia ”“Jaci gJównych d“ 45°, 
d) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej minŁ 40% ”“wŁ dziaJki, 
e) “bsJuga k“munikacyjna z ”rzylegJych dróg, 
f) “bsJuga w zakresie infrastruktury technicznej z istniejących sieciŁ 

4. Na terenie o powierzchni 373,98 ha, oznaczonym na rysunku planu - zaJączniku nr 1 symbolem 1 R, 

ustala się: 

1) tereny rolnicze z zakazem zabud“wy ”rzeznacz“nej na staJy pobyt ludzi, w tym zabudowy zagrodowej; 

2) utrzymanie ”rzebiegu istniejących dróg wewnętrznych; 
3) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych; 

4) d“”uszcza się l“kalizację ”“dziemnych i naziemnych sieci, urządzeL infrastruktury “raz dróg serwiso-

wych związanych z eks”l“atacją elektr“wni wiatr“wych, zg“dnie z wym“gami “b“wiązujących w tym 

zakresie “drębnych ”rze”isów branw“wych; 
5) d“”uszcza się l“kalizację urządzeL sJuwących d“ ”“miaru ”rędk“`ci i kierunku wiatru; 

6) w oznaczonych granicach stref ｭW IIｬ i ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 

“b“wiązują zasady ustal“ne w § 3 niniejszej uchwaJy; 
7) w granicach projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w granicach projektowanych chronio-

nych siedlisk przyrodniczych oraz w granicach projekt“waneg“ uwytku ek“l“giczneg“, “znacz“nych 
na rysunku planu - zaJączniku nr 1, “b“wiązują zasady ustal“ne w § 4 niniejszej uchwaJy; 

8) istniejące zadrzewienia i zakrzaczenia d“ zach“wania; d“”uszcza się k“nieczne wycinki, wynikające 

z wym“gów g“s”“darki r“lnej, ”rzy ws”óJdziaJaniu z wJa`ciwym “rganem “chr“ny `r“d“wiska; 
9) zasady “bsJugi k“munikacyjnej i infrastrukturalnej zgodnie z § 5 niniejszej uchwaJy; 
10) istniejące na “bszarze ”lanu elektr“energetyczna linia na”“wietrzna d“ zach“wania, z m“wliw“`cią jej 

przebudowy lub skablowania zgodnie z “b“wiązującymi w tym zakresie ”rze”isami “drębnymi 
11) d“”uszcza się m“wliw“`ć l“kalizacji innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej; 
12) d“”uszcza się m“wliw“`ć wtórnych ”“dziaJów ge“dezyjnych wynikających z ”rze”isów o gospodarce 

gruntami “raz l“kalizacji niezbędnych urządzeL infrastrukturalnych związanych z eks”l“atacją elek-

trowni wiatrowych oraz innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznejŁ 

5. Na terenie o powierzchni 237,36 ha, oznaczonym na rysunku planu - zaJączniku nr 1 symbolem 2 R, 

ustala się: 

1) tereny rolnicze z zakazem zabud“wy ”rzeznacz“nej na staJy ”“byt ludzi, w tym zabudowy zagrodowej; 

2) utrzymanie ”rzebiegu istniejących dróg wewnętrznych; 
3) zakaz realizacji elektrowni wiatrowych; 

4) d“”uszcza się l“kalizację ”“dziemnych i naziemnych sieci, urządzeL infrastruktury “raz dróg serwiso-

wych związanych z eks”l“atacją elektr“wni wiatr“wych, zg“dnie z wym“gami “b“wiązujących 

w tym zakresie “drębnych ”rze”isów branw“wych; 
5) d“”uszcza się l“kalizację urządzeL sJuwących d“ ”“miaru ”rędk“`ci i kierunku wiatru; 

6) w oznaczony granicach stref ｭW IIｬ i ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 

“b“wiązują zasady ustal“ne w § 3 niniejszej uchwaJy; 
7) granicach projektowanych chronionych siedlisk przyrodniczych oraz w granicach projektowanego 

uwytku ek“l“giczneg“, “znacz“nych na rysunku ”lanu - zaJączniku nr 1, “b“wiązują zasady ustal“ne 

w § 4 niniejszej uchwaJy; 
8) istniejące zadrzewienia i zakrzaczenia do zachowania; dopuszcza się k“nieczne wycinki wynikające 

z wym“gów g“s”“darki r“lnej, ”rzy ws”óJdziaJaniu z wJa`ciwym “rganem “chr“ny `r“d“wiska; 
9) zasady “bsJugi k“munikacyjnej i infrastrukturalnej zgodnie z § 5 niniejszej uchwaJy; 
10) istniejąca na “bszarze ”lanu elektr“energetyczna linia napowietrzne do zachowania, z m“wliw“`cią jej 

przebudowy lub skablowania zgodnie z “b“wiązującymi w tym zakresie ”rze”isami “drębnymi; 
11) d“”uszcza się m“wliw“`ć l“kalizacji innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej; 
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12) dopuszcza się m“wliw“`ć wtórnych ”“dziaJów ge“dezyjnych wynikających z ”rze”isów o gospodarce 

gruntami “raz l“kalizacji niezbędnych urządzeL infrastrukturalnych związanych z eks”l“atacją elek-

trowni wiatrowych oraz innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznejŁ 

6. Na terenie o powierzchni 1,12 ha, oznaczonym na rysunku planu - zaJączniku nr 1 symbolem 3 R, 

ustala się: 

1) tereny rolnicze z zakazem zabud“wy ”rzeznacz“nej na staJy ”“byt ludzi, w tym zabudowy zagrodowej; 

2) zakaz realizacji elektrowni wiatrowych; 

3) d“”uszcza się l“kalizację ”“dziemnych i naziemnych sieci, urządzeL infrastruktury “raz dróg serwiso-

wych związanych z eks”l“atacją elektr“wni wiatr“wych, zg“dnie z wym“gami “b“wiązujących w tym 

zakresie “drębnych ”rze”isów branw“wych; 
4) d“”uszcza się l“kalizację urządzeL sJuwących d“ ”“miaru ”rędk“`ci i kierunku wiatru; 

5) zasady “chr“ny `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ zg“dnie z § 4 niniejszej uchwaJy; 
6) zasady “bsJugi k“munikacyjnej i infrastrukturalnej zgodnie z § 5 niniejszej uchwaJy; 
7) d“”uszcza się m“wliw“`ć l“kalizacji innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej; 
8) d“”uszcza się m“wliw“`ć wtórnych ”“dziaJów ge“dezyjnych wynikających z ”rze”isów o gospodarce 

gruntami “raz l“kalizacji niezbędnych urządzeL infrastrukturalnych związanych z eks”l“atacją elek-

trowni wiatrowych oraz innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznejŁ 

7. Na terenach o Jącznej ”“wierzchni 93,48 ha, oznaczonych na rysunku planu - zaJączniku nr 1 

symb“lem źL, ustala się: 

1) tereny lasów z zakazem zabudowy, z wyjątkiem “biektów związanych z g“s”“darką le`ną; 
2) zasady zagospodarowania zgodnie z ”lanem urządzenia lasu; 
3) zasady ”“dziaJu w d“st“s“waniu d“ ”“trzeb g“s”“darki le`nej; 
4) zakaz prowadzenia infrastruktury technicznej; 

5) “bsJugę k“munikacyjną terenu z istniejących drógŁ 

8. Na terenie o powierzchni 0,91 ha, oznaczonym na rysunku planu - zaJączniku nr 1 symbolem KDG, 

ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: istniejąca ”ubliczna dr“ga w“jewódzka nr 122 klasy gJównej d“ zach“wania i dalszego 

uwytk“wania; 
2) zasady zagospodarowania terenu - szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających istniejąca - od 20,0 do 30,0 m - 

wg rysunku planu; 

3) ”rzekrój ”“”rzeczny: jedna jezdnia - 2 pasy ruchu o szer“k“`ci minŁ 3,5 m kawdy, ”“b“cza wg “bo-

wiązująceg“ n“rmatywu, jedn“str“nnie dwukierunk“wa `ciewka rowerowa; 

4) wymagana n“`n“`ć nawierzchni jezdni gJównej - 100 kNł“`; 
5) d“”uszcza się ”rzekr“czenie dr“gi elektr“energetyczną linią kabl“wą 110 kV, realiz“wane met“dą 

bezwyk“”“wąŁ 
ŚźIAI III 

Ustalenia koLcowe 

§ 7. 1Ł Ustala się jedn“raz“wą “”Jatę z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci w wys“k“`ci: 

1) dla terenów “znacz“nych symb“lami: śłR, śś - 30%, 

2) dla terenów “znacz“nych symb“lami: RM, R, źL, KŚG - 0%. 

2Ł Na “bszarze “bjętym niniejszą uchwaJą zmienia się ”rzeznaczenie 2,29 ha gruntów r“lnych, nie 
stan“wiących zwarteg“ k“m”leksu uwytków r“lnych, na cele nier“lnicze ”“d fundamenty, dr“gi i place 

serwisowe, stacje elektroenergetyczne, w tym: 

1) 1,14 ha gruntów “rnych klasy R IIIa; 
2) 0,67 ha gruntów “rnych klasy R IIIb; 
3) 0,48 ha gruntów “rnych klasy R IVa. 

3Ł Ś“ czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy d“”uszcza się d“tychczas“wy s”“sób uwytk“wania 
terenu. 

§ 8. Wyk“nanie niniejszej uchwaJy ”“wierza się Wójt“wi Gminy Widuch“waŁ 

§ 9. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia jej “gJ“szenia w Dzienniku Urzęd“wym W“je-

wództwa źach“dni“”“m“rskieg“ “raz ”“dlega ”ublikacji na str“nie internet“wej Urzędu Gminy Widuch“waŁ 
 

 Przew“dniczący Rady 
 

Józefa Juzyszyn 
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źaJącznik nr 1 

d“ uchwaJy Nr VIII/59/2011 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 17 czerwca 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr VIII/59/2011 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 17 czerwca 2011 r. 

 

 
  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 84 ｦ 11643 ｦ Poz. 1563 

 

źaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr VIII/59/2011 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 17 czerwca 2011 r. 
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źaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr VIII/59/2011 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 17 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

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

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. 123, 

poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 

poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043; 

z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Gminy Widuchowa rozstrzyga, c“ nastę”uje: 
W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wi-

duch“wa d“tycząceg“ l“kalizacji elektr“wni wiatr“wych w rej“nie miejsc“w“`ci Lubicz, wyJ“w“neg“ d“ 
”ubliczneg“ wglądu wraz z ”r“gn“zą “ddziaJywania na `r“d“wisk“ w strategicznej “cenie “ddziaJywania 
na `r“d“wisk“, nie r“zstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

 

źaJącznik nr 5 

d“ uchwaJy Nr VIII/59/2011 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 17 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania 

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

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. 123, 

poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 

poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043; 

z 2011 r. Nr 32, poz. 159); art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230) oraz ustawy 

z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. 

z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 

i Nr 257, poz. 1726) “kre`la się s”“sób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą d“ zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania. 

ź ustaleL zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa doty-

czącym l“kalizacji elektr“wni wiatr“wych w rej“nie miejsc“w“`ci Lubicz “raz z przeprowadzonej analizy 

wynika, iw jeg“ ”rzyjęcie “raz realizacja za”isanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nie 

”“ciąga za s“bą wydatków z budwetu gminyŁ 
Wszelkie inwestycje i nakJady wynikające z realizacji za”isów ”rzedmi“t“wej uchwaJy, a więc i inwestycji 

w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeL Inwest“ra i będą w caJ“`ci finan-

sowane z Jeg“ `r“dkówŁ 
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