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UCHWAIA NR XXXłń76łŃ9 

RADY GMINY W WILKOWIE 

  
 z dnia 1 ”audziernika 2009 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków  

dla lokalizacji elektrowni wiatrowych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; z 2003 r. 

Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 

1568; z 2004 r. Nr 153, poz. 1271 Nr 102, poz. 

1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806;  

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 

128, Nr 175, poz. 1457 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 oraz z 2009 r. Nr 52,  

poz. 420) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717;  

z 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; z 2007 r. Nr 225, poz. 

1635 i Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, 

poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 

1413), w związku z uchwaJą Nr XXł114ł08 Rady 
Gminy w Wilkowie z dnia 25 wrze`nia 2008 r.  

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzania miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatro-

wych, Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co nastę-
puje: 

 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

 

§ 1Ł1Ł Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rze-

strzennego Gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni 

wiatrowych, zwany dalej planem, obejmuje obszar 

przedstawiony na rysunku planu w skali 1:2000, 

stanowiący zaJącznik nr 1 do uchwaJyŁ 
2. W ”lanie nie okre`la się:  
1) granic obszarów wymagających ”rze”rowa-

dzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci ｦ ze 

względu na brak ”otrzeby wyznaczania takich 
obszarów; 

2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej za-

budowy i infrastruktury technicznej ｦ ze względu 
na brak ”otrzeby wyznaczania takich obszarów; 

3) granic obszarów wymagających ”rzeksztaJ-
ceL lub rekultywacji ｦ ze względu na brak ”otrze-

by wyznaczania takich obszarów; 

4) granic terenów ”od budowę obiektów han-

dlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2 

ｦ ze względu na brak ”otrzeby wyznaczania takich 
terenów; 

5) granic terenów rekreacyjno - wypoczynko-

wych oraz terenów sJuwących organizacji imprez 

masowych ｦ ze względu na brak ”otrzeby wy-

znaczania takich terenów; 
6) granic ”omników zagJady oraz ich stref 

ochronnych ｦ ze względu na brak takich ”omni-

ków oraz ich stref ochronnychŁ 
 

§ 2Ł Okre`lenia stosowane w uchwale ozna-

czają: 
1) infrastruktura techniczna ｦ sieci uzbrojenia 

technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanali-
zacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, cie”Jowni-

cze, telekomunikacyjne oraz inne podobne; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ linia 

ograniczająca fragment terenu, na wyJącznie któ-
rym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz 
okre`lonych w ustaleniach planu budowli; 

3) obszar zabudowany ｦ obszar zajęty ”rzez 
budynek lub budynki, ograniczony jego lub ich 

zewnętrznym obrysem na poziomie terenu; 

4) przeznaczenie podstawowe ｦ przeznaczenie 

”rzewawające na danym terenie wydzielonym 
liniami rozgraniczającymi; 

5) ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ przeznaczenie 

inne niw ”odstawowe, które stanowi uzu”eJnienie 
lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego, 

jednocze`nie nie kolidując z nim lub nie uniemow-
liwiając zagospodarowania terenu zgodnie z tym 

przeznaczeniem podstawowym; 

6) szpaler drzew ｦ ”ojedynczy lub ”odwójny sze-

reg drzew, którego ”rzerwanie jest mowliwe na 
skrzywowaniach oraz w miejscach dojazdu do terenu; 

7) teren ｦ czę`ć obszaru objętego ”lanem wy-

znaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona 
symbolem; 

8) wskaunik intensywno`ci zabudowy dziaJki 
budowlanej ｦ stosunek sumy powierzchni 

wszystkich naziemnych kondygnacji budynków 
liczonych w zewnętrznym obrysie `cian do ”o-

wierzchni dziaJki budowlanej, na której usytuowa-

ne są te budynkiŁ 
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§ 3Ł1Ł Integralną czę`cią uchwaJy jest rysunek 
planu w skali 1:2000 ｦ stanowiący zaJącznik nr 1Ł 

2Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysun-

ku ”lanu są obowiązującymi ustaleniami ”lanu: 
1) granice obszaru objętego ”lanem; 
2) granice strefy ochrony konserwatorskiej; 

3) linie rozgraniczające tereny; 

4) symbole terenów; 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

3Ł Stwierdzenie zgodno`ci ”lanu z ustaleniami 
Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania przestrzennego Gminy Wilków stanowi 
zaJącznik nr 2 do uchwaJyŁ 

4Ł Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia 

uwag do ”rojektu ”lanu stanowi zaJącznik nr 3 do 
uchwaJyŁ 

5Ł Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”i-

sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych stanowi 

zaJącznik nr 4 do uchwaJyŁ  
 

RozdziaJ 2 

Ustalenia dla caJego obszaru objętego ”lanem 

 

§ 4Ł Obowiązują nastę”ujące ustalenia doty-

czące uksztaJtowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenów: 
1) zakaz lokalizacji budynków i budowli prze-

krytych dachem na caJym obszarze objętym ”la-

nem, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią 
inaczej; 

2) obiekty o wysoko`ci 100 m i więcej ”owy-

wej ”oziomu terenu ”odlegają zgJaszaniu do wJa-

`ciwych organów nadzoru nad lotnictwem cywil-
nym i wojskowym oraz oznakowaniu jako prze-

szkody lotnicze; 

3) do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwyt-

kowania terenu do czasu zagospodarowania go 

zgodnie z ”rojektowaną w ”lanie funkcjąŁ 
 

§ 5Ł Nie do”uszcza się w”rowadzania zmian  
w stosunkach wodnych, w tym ”ogJębiania, me-

liorowania lub zasypywania oczek wodnych i ob-

szarów ”odmokJychŁ 
 

§ 6Ł1Ł Ustala się strefę `cisJej ochrony kon-

serwatorskiej A o granicach przedstawionych na 

rysunku planu.  

2. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej 
dotyczącą zabytków archeologicznych na caJym 
obszarze objętym ”lanemŁ 

3. W strefie, o której mowa w ustŁ 2, zakres  
i s”osób ”rowadzenia ”rac ziemnych nalewy o”i-

niować i uzgodnić z wJa`ciwymi sJuwbami ochrony 
zabytkówŁ 

 

§ 7Ł1Ł Śojazd do terenów do”uszcza się wy-

Jącznie z terenów ”rzylegJych dróg, o ile ustalenia 

dla terenów nie stanowią inaczejŁ 
2. Obowiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące 

”arkowania ”ojazdów: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

obowiązuje co najmniej 1 miejsce ”ostojowe na  
1 mieszkanie; 

2) miejsca ”ostojowe, o których mowa w pkt 1 

nalewy usytuować na terenie, na którym usytuowa-

ny jest obiekt, któremu te miejsca towarzysząŁ 
3. Dla potrzeb budowy i eksploatacji elektrow-

ni wiatrowych, na czas realizacji i funkcjonowania 

inwestycji, do”uszcza się drogi wewnętrzne  
o szeroko`ci w liniach rozgraniczających nie 
większej niw 6 mŁ 

 

§ 8Ł Obowiązują nastę”ujące ustalenia doty-

czące systemów infrastruktury technicznej: 
1) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej wedJug ”rze”isów odrębnych; 

2) od”rowadzenie `cieków komunalnych do-

”uszcza się wyJącznie siecią kanalizacyjną, z za-

strzeweniem pkt 3; 

3) w przypadku braku kanalizacji sanitarnej do-

”uszcza się od”rowadzenie `cieków do bezod”Jy-

wowego zbiornika `cieków lub ”rzydomowej 
oczyszczalni `cieków; 

4) do”uszcza się gromadzenie i wykorzystanie 

wód o”adowych na dziaJce; 
5) odprowadzenie energii elektrycznej wytworzo-

nej ”rzez elektrownie wiatrowe do”uszcza się wy-

Jącznie do stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN, 

zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem E,  

a nastę”nie linią kablową 110 kV do stacji elektro-

energetycznej; 

6) sieci elektroenergetyczne oraz automatyki  

i sterowania elektrowni wiatrowych do”uszcza się 
wyJącznie jako ”odziemne; 

7) do”uszcza się skablowanie istniejących na-

powietrznych linii elektroenergetycznych; 

8) wyznacza się ”as technologiczny napowietrz-

nej linii 400 kV o szeroko`ci 100 m (”o 50 m  

w kawdą stronę od osi linii); 
9) wyznacza się ”as techniczny na”owietrznej 

linii 15 kV o szeroko`ci 16 m (”o 8 m w kawdą 
stronę od osi linii); 

10) w ”asie technologicznym, o którym mowa 
w pkt 8 i 9, zakazuje się budowania budynków 
mieszkalnych i lokalizowania terenów ”rzeznaczo-

nych na staJy ”obyt ludziŁ 
 

§ 9Ł Nastę”ujące tereny ustala się jako obszary 

przeznaczone na cele publiczne: KDL, KDD, US. 

 

§ 10Ł Okre`la się wysoko`ć stawki ”rocento-

wej, na ”odstawie której ustala się o”Jatę, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
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27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym, dla: 

1) terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem R/E, RU, MW na  30%; 

2) ”ozostaJych terenów na 30%Ł 
 

RozdziaJ 3 

Ustalenia dla terenów 

 

§ 11Ł1Ł Śla terenu oznaczonego symbolem 
01MW (0,68 ha) ustala się nastę”ujące ”rzezna-

czenie podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, do-

”uszcza się ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ usJugiŁ 
3. Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące uksztaJ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) do”uszcza się lokalizację budynków i budowli; 

2) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachem, mierzony od poziomu terenu do 

najwywszego ”unktu ”okrycia dachu, nie mowe 
być większy niw 12 m, z zastrzeweniem ”kt 3; 

3) wymiar, o którym mowa w ”kt 1, nie doty-

czy kominów oraz konstrukcji ws”orczych anten; 
4) udziaJ ”owierzchni obszaru zabudowanego 

w ”owierzchni dziaJki budowlanej nie mowe być 
większy niw 30%; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy dziaJki 
budowlanej nie mowe być większy niw 0,9; 

6) powierzchnia terenu biologicznie czynna 

musi stanowić co najmniej 50% ”owierzchni 
dziaJki budowlanej. 

 

§ 12Ł1Ł Śla terenu oznaczonego symbolem 
02MW (0,07 ha) ustala się nastę”ujące ”rzezna-

czenie podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, do-

”uszcza się ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ usJugiŁ 
3. Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące uksztaJ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) do”uszcza się lokalizację budynków i budowli; 

2) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachem, mierzony od poziomu terenu do 

najwywszego ”unktu ”okrycia dachu, nie mowe 
być większy niw 10 m, z zastrzeweniem ”kt 3; 

3) wymiar, o którym mowa w ”kt 2, nie doty-

czy kominów oraz konstrukcji ws”orczych anten; 
4) udziaJ ”owierzchni obszaru zabudowanego 

w ”owierzchni dziaJki budowlanej nie mowe być 
większy niw 40%Ł 

 

§ 13Ł1Ł Śla terenu oznaczonego symbolem RU 

(3,34 ha) ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie 
podstawowe ｦ tereny obsJugi ”rodukcji w gos”o-

darstwach rolnych. 

2. Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, do-

”uszcza się wyJącznie obsadę nie większą niw  
50 DJP (duwych jednostek ”rodukcyjnych)Ł 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące uksztaJ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) do”uszcza się lokalizację budynków i budowli; 

2) wymiar ”ionowy budynków lub budowli 
przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu 

do najwywszego punktu ”okrycia dachu, nie mowe 
być większy niw 15 mŁ 

 

§ 14Ł1Ł Śla terenu oznaczonego  symbolem 01R 

(216,1 ha), 02R (65,97 ha), 03R (255,06 ha), 04R 

(35,84 ha), 05R (56,9 ha), 06R (33,18 ha), 07R 

(82,09 ha) 08R (29,23 ha) i 09R (256,36 ha) ustala 

się nastę”ujące przeznaczenie podstawowe ｦ tere-

ny rolnicze. 

2. Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, do-

”uszcza się drogi wewnętrzne stanowiące dojazd 
do terenów elektrowni wiatrowych i innych obiek-

tów infrastruktury technicznejŁ 
 

§ 15Ł1Ł Śla terenu oznaczonego symbolem 
01R/E (43,58 ha), 02R/E (122,68 ha), 03R/E 

(25,62 ha), 04R/E (54,67 ha) i 05R/E (135,64 ha) 

ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenia ”odstawo-

we: 

1) tereny rolnicze, 

2) elektroenergetyka. 

2. Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące zago-

spodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 
1) w ramach przeznaczenia terenu elektroener-

getyka do”uszcza się lokalizację elektrowni wia-

trowych o mocy od 1,5 MW do 3 MW, z zastrze-

weniem ”kt 2; 
2) liczba wiew elektrowni wiatrowych na ”o-

szczególnych terenach nie mowe ”rzekraczać: 
a) dla terenu 01R/E ｦ 2, 

b) dla terenu 02R/E ｦ 3,  

c) dla terenu 03R/E ｦ 5,  

d) dla terenu 04R/E ｦ 1,  

e) dla terenu 05R/E ｦ 2, 

f) dla terenu 06R/E ｦ 8; 

3) wymiar ”ionowy wiewy, mierzony od ”o-

ziomu terenu do najwywszego skrajnego ”unktu 
wirnika w pozycji ”ionowej nie mowe być większy 
niw 200 m; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy dla 

jednej wiewy elektrowni wiatrowej ｦ 900 m2; 

5) minimalna odlegJo`ć między wiewami elek-

trowni wiatrowej ｦ 300 m; 

6) minimalna odlegJo`ć wiewy elektrowni wia-

trowej od linii energetycznych wysokiego na”ięcia 
równa trzykrotnej dJugo`ci ramienia wirnika; 

7) minimalna odlegJo`ć wiewy elektrowni wia-

trowej od linii energetycznych `redniego na”ięcia 
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równa się sumie `rednicy wirnika elektrowni  
i odcinka dJugo`ci 10 m; 

8) do”uszcza się wyJącznie ”owierzchnie wiew 
matowe, o kolorystyce niekontrastującej z oto-

czeniem; 

9) do”uszcza się umieszczenie na gondoli logo 
”roducenta, inwestora lub wJa`ciciela elektrowni 
wiatrowych. 

3. Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, do-

”uszcza się drogi wewnętrzne stanowiące dojazd 
do miejsc lokalizacji wiew elektrowni wiatrowychŁ 

4. Nie”rzekraczalną linię zabudowy dla lokali-
zacji elektrowni wiatrowych stanowi linia rozgra-

niczająca tereny, przy czym linia ta wyznacza 

nie”rzekraczalną linię zabudowy dla obrysu caJego 
obiektu elektrowni wiatrowej wraz ze wszystkimi 

jej elementami. 

 

§ 16Ł1Ł Śla terenu oznaczonego symbolem E 

(0,64 ha) ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie 
podstawowe ｦ elektroenergetyka. 

2. Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczące zago-

spodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 
1) w ramach przeznaczenia terenu elektroener-

getyka do”uszcza się wyJącznie lokalizację gJów-

nego ”unktu zasilania w energię elektryczną; 
2) do”uszcza się lokalizowanie budynków i bu-

dowli; 

3) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachem, mierzony od poziomu terenu do 

najwywszego ”unktu ”okrycia dachu, nie mowe 
być większy niw 9 m, z zastrzeweniem ”kt 2; 

4) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachem, mierzony od poziomu terenu do 

najniwszego ”unktu ”okrycia dachu, nie mowe być 
mniejszy niw 2 m i większy niw 3,5 m; 

5) do”uszcza się wyJącznie budynki lub bu-

dowle przekryte dachem dwuspadowym, o na-

chyleniu poJaci dachowej od 280 do 350; 

6) do”uszcza się wyJącznie budynki i budowle 
przekryte dachem o szeroko`ci elewacji frontowej 
nie mniejszej niw 2 m i nie większej niw 9 m; 

7) udziaJ ”owierzchni obszaru zabudowanego 
w ”owierzchni dziaJki budowlanej nie mowe być 
większy niw 80%; 

8) dojazd do terenu ”o”rzez drogę wewnętrzną 
wyznaczoną w terenie 02Rłś i 03 R do terenu RU 

i dalej istniejącym zjazdem do drogi 03KŚLŁ 
 

§ 17Ł1Ł Śla terenu oznaczonego symbolem US 

(1,36 ha) ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie 
podstawowe ｦ tereny sportu i rekreacji. 

2. Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) do”uszcza się lokalizację budynków nie-

”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi; 
2) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachem, mierzony od poziomu terenu do 

najwywszego punktu pokrycia dachu, nie mowe 
być większy niw 5 m; 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynna 

musi stanowić co najmniej 70% ”owierzchni 
dziaJki. 

 

§ 18Ł Śla terenu oznaczonego symbolem 01ZL 

(10,24 ha) i 02ZL (5,87 ha) ustala się nastę”ują-
ce przeznaczenie podstawowe - lasy. 

 

§ 19Ł Śla terenu oznaczonego symbolem 
01WS (0,33 ha) i 02WS (1,02 ha) ustala się na-

stę”ujące ”rzeznaczenie podstawowe ｦ wody 

powierzchniowe. 

 

§ 20Ł1Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 
01KDL (5,56 ha), 02KDL (4,66 ha) i 03KDL 

(1,68 ha) ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie 
podstawowe ｦ droga publiczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) obowiązuje droga ”ubliczna klasy lokalnej  

o szeroko`ci w liniach rozgraniczających nie 
mniejszej niw 15 m; 

2) obowiązuje sz”aler drzew na odcinku wska-

zanym na rysunku planu; 

3) do”uszcza się lokalizację chodnika; 

4) do”uszcza się lokalizację drogi rowerowej 
lub pasa rowerowego. 

 

§ 21Ł1Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 
01KDD (2,57 ha), 02KDD (0,2 ha), 03KDD 

(1,18 ha), 04KDD (0,77 ha) i 05KDD (0,99 ha) 

ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie ”odstawowe 
ｦ droga publiczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) obowiązuje droga ”ubliczna klasy dojazdo-

wej o szeroko`ci w liniach rozgraniczających nie 
mniejszej niw 12 m; 

2) obowiązuje sz”aler drzew na odcinku wska-

zanym na rysunku planu; 

3) dopuszcza się lokalizację chodnika; 
4) do”uszcza się lokalizację drogi rowerowej 

lub pasa rowerowego. 

 

RozdziaJ 3 

Prze”isy koLcowe 

 

§ 22Ł Przeznacza się na cele nierolnicze i nie-

le`ne grunty rolne o Jącznej ”owierzchni 0,64 ha, 

których zwarte obszary nie ”rzekraczają wielko`ci 
okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, w tym:  

1) 0,2031 ha gruntów ornych klasy R III; 
2) 0,4373 ha gruntów ornych klasy R IV;  

3) 0,0028 ha uwytków zielonych klasy I IIIŁ 
 

§ 23Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wój-

towi Gminy WilkówŁ 
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§ 24Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 
dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa O”olskiegoŁ 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Zygmunt Pniewski 

 

ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXł176ł09 

z dnia 1 ”audziernika 2009 rŁ 
 

Stwierdzenie zgodno`ci ”lanu z ustaleniami 
Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania przestrzennego Gminy Wilków 

 

Rada Gminy w Wilkowie stwierdza zgodno`ć 
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Wilków dla realizacji elektrowni 

wiatrowych z ustaleniami Studium uwarunkowaL  
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
Gminy Wilków ”rzyjętego uchwaJą Nr XXIXł173ł 
09 z dnia 13 sierpnia 2009 r. 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXł176ł09 

z dnia 1 ”audziernika 2009 rŁ 
 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ((Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 

1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 

1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; z 2007 r.  

Nr 225, poz. 1635 i Nr 127, poz. 880 oraz  

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 

i Nr 220, poz. 1413), Rada Gminy w Wilkowie 

rozstrzyga, co nastę”uje: 
 

Uwagę do ”rojektu miejscowego ”lanu zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Wilków dla 
realizacji elektrowni wiatrowych zJowoną w dniu 
19 czerwca 2009 rŁ ”rzez Pana Antoniego PJócie-

niczaka w imieniu PAGRO Sp. z o. o. Gospodar-

stwo Rolno ｦ Nasienne Pągów, dotyczą zakwali-
fikowania dziaJek rolnych na inwestycję związaną 
z budową farmy wiatrowej uznaje się za zasadną  
i uwzględnia się ją w ”rojekcie ”lanuŁ 

Uwagę do ”rojektu miejscowego ”lanu zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Wilków dla 
realizacji elektrowni wiatrowych zJowoną w dniu 
19 czerwca 2009 r. przez Pana LesJawa Śębic-

kiego w imieniu Bukorol S”Ł z oŁ oŁ, dotyczą za-

kwalifikowania dziaJek rolnych na inwestycję 

związaną z budową farmy wiatrowej uznaje się za 
zasadną i uwzględnia się ją w projekcie planu. 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXł176ł09 

z dnia 1 paudziernika 2009 rŁ 
 

Rozstrzygnięcie s”osobu 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 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; 

z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492;  

z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; 

z 2006 r. Nr 45, poz. 319; z 2007 r. Nr 225, 

poz. 1635 i Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r.  

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 

poz. 1413); art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  

z 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717  

i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 153, poz. 

1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203  

i Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 

1457 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 

oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 167 ust. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, 

poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r.  

Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 

1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, 

poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz. 

587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984;  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 

i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 

100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, 

poz. 666), okre`la się nastę”ujący s”osób realiza-

cji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad 
ich finansowania: 

 

§ 1Ł Z ustaleL zawartych w uchwale miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych 

oraz z przeprowadzonej analizy uchwalenia planu 

wynika, iw jego ”rzyjęcie oraz realizacja za”isanych 
w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nie 

”ociąga za sobą wydatków z budwetu Gminy. 

Wszelkie inwestycje i nakJady wynikające z realizacji 
za”isów ”rzedmiotowej uchwaJy, a więc i inwesty-

cji w zakresie infrastruktury technicznej są wyni-

kiem realizacji zamierzeL Inwestora i będą w caJo`ci 
finansowane ze `rodków ”ozabudwetowych. 
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