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UCHWA£A Nr XXIX/182/09 RADY GMINY STRZA£KOWO

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego
w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice - P¹tnów

na odcinku po³o¿onym w gminie Strza³kowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 14 ust. 8,
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z
pó�n. zm.), w zwi¹zku z uchwa³¹ nr XV/87/07 Rady Gminy
Strza³kowe z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, Rada Gminy Strza³kowe po stwierdzeniu zgodno-
�ci ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Strza³kowe, uchwalonego uchwa³¹ Rady
Gminy Strza³kowe Nr IX/43/07 z dnia 14.06.2007 r., uchwala
co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie
lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycz-
nej 400 kV Kromolice - P¹tnów na odcinku po³o¿onym w
gminie Strza³kowo.

2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹ nastêpuj¹ce za-
³¹czniki:

1) rysunek planu w skali 1:2000 - za³¹czniki arkusz od 1 do
5 obejmuj¹ce obszar o którym mowa w par.1 ust. 1 zwany
dalej rysunkiem - stanowi¹cy za³¹cznik nr 1,

2) rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu rozpatrzenia uwag do
projektu planu stanowi¹ce za³¹cznik nr 2,

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania
- stanowi¹ce za³¹cznik nr 3.

§2. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuje potrzeba
ustalania:

1) granic zasad i sposobów zagospodarowania terenów
górniczych,

2) granic terenów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powo-
dzi oraz usuwania siê mas ziemnych,

3) granic terenów wymagaj¹cych przeprowadzenia scaleñ i
podzia³u nieruchomo�ci,

4) granic terenów rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infra-
struktury technicznej,

5) granic terenów wymagaj¹cych przekszta³ceñ lub rekulty-
wacji,

6) granic pomników zag³ady oraz ich stref ochronnych,

7) obiektów i terenów objêtych ochron¹ na podstawie prze-
pisów odrêbnych.

§3. Ilekroæ w ustaleniach niniejszej uchwa³y jest mowa o:

1. ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2. planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
których mowa w §1 niniejszej uchwa³y;

3. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy Strza³kowe;

4. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
dominuj¹cy (g³ówny) sposób zagospodarowania terenu;

5. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
inny ni¿ podstawowy sposób zagospodarowania terenu
uzupe³niaj¹cy i wzbogacaj¹cy przeznaczenie podstawowe;

6. pasie technologicznym - nale¿y przez to rozumieæ obszar
o szeroko�ci 70 m - po 35 m od osi linii 400 kV po obu
stronach linii, objêty niniejszym planem, na którym do-
puszcza siê prowadzenie prac zwi¹zanych z budow¹ prze-
budow¹ modernizacj¹ i eksploatacj¹ linii, w granicach
którego zamyka siê ponadnormatywne oddzia³ywanie tej
linii;

7. linii 400 kV - nale¿y przez to rozumieæ dwutorow¹ napo-
wietrzn¹ liniê elektroenergetyczn¹ o napiêciu znamiono-
wym 400 kV relacji Kromolice - P¹tnów;

8. symbolu przeznaczenia - nale¿y przez to rozumieæ literowe
oznaczenie poszczególnych terenów, okre�laj¹ce ich prze-
znaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i
uzupe³niaj¹ce;

9. terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar, wyznaczony
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz okre�lony symbolem lub
symbolem i numerem.

§4. 1. Przedmiotem ustaleñ niniejszej uchwa³y jest:

1) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym � dwutorowej napowietrznej linii elektro-
energetycznej 400 kV Kromolice - P¹tnów,
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2) okre�lenie sposobów zagospodarowania i warunków za-
budowy na terenach po³o¿onych w obrêbie pasa techno-
logicznego dwutorowej napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej 400 kV Kromolice - P¹tnów.

2. W planie okre�la siê:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o
ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach zagospodaro-
wania,

2) zasady ochrony i ³adu przestrzennego,

3) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej,

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogra-
niczenia w ich u¿ytkowaniu w tym zakaz zabudowy,

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej,

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzenia i u¿ytkowania terenów,

8) stawki procentowej na podstawie której ustala siê op³atê,
o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu:

1) granica obszaru objêtego planem bêd¹ce jednocze�nie
granicami pasa technologicznego wzd³u¿ istniej¹cej linii
220 kV i projektowanej linii 400 kV,

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,

3) oznaczenia literowe przeznaczenia terenu, zgodne z le-
gend¹ na rysunku planu,

4) nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,

5) o� projektowanej linii 400 kV.

Przeznaczenie terenów

§5. 1. W obrêbie pasa technologicznego (granicach objê-
tych planem) dla projektowanej linii 400 kV ustala siê nastê-
puj¹ce przeznaczenie terenu:

1) teren zabudowy zagrodowej, oznaczony na rysunku sym-
bolem - RM,

2) teren zabudowy gospodarczej zwi¹zanej z produkcj¹ roln¹
oznaczony na rysunku symbolem - RRM,

3) teren produkcyjno-us³ugowo-rolnicze, oznaczone na ry-
sunku symbolem PUR,

4) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku symbolem - R,

5) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku
symbolem - WS,

6) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku symbo-
lem - KD,

7) tereny dróg wewnêtrznych oznaczone na rysunku symbo-
lem - KDW,

8) tereny pod lini¹ elektroenergetyczn¹ dla których uzyskano
zgodê na wy³¹czenie z produkcji le�nej - ZR,

9) tereny lasów, oznaczone na rysunku symbolem - ZL.

2. Dla terenów, dla których wyznaczono w niniejszej
uchwale nowe przeznaczenie, dopuszcza siê dotychczasowy
sposób u¿ytkowania, do czasu ich zagospodarowania zgodnie
z ustaleniami niniejszego planu.

Zasady ochrony ³adu przestrzennego

§6. Na obszarze objêtym planem kszta³towanie i ochronê
³adu przestrzennego nale¿y realizowaæ poprzez:

1. przestrzeganie zasad zabudowy okre�lonych niniejsz¹
uchwa³¹ oraz szczegó³owymi regulacjami prawnymi;

2. zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych lub
nowych obiektów budowlanych z pomieszczeniami prze-
znaczonymi na pobyt ludzi w obrêbie ca³ego pasa techno-
logicznego;

3. zakaz lokalizacji nowej zabudowy w obszarze o szeroko�ci
23 m od osi linii 400 kV w ka¿d¹ stronê;

4. obowi¹zek zachowania bezpiecznych, okre�lonych w od-
powiednich przepisach i normach, odleg³o�ci obiektów od
przewodów roboczych linii 400 kV w przypadku rozbudo-
wy i przebudowy istniej¹cych oraz budowy nowych obiek-
tów budowlanych.

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

§7. 1. W trakcie realizacji projektowanej inwestycji linio-
wej nale¿y ograniczyæ do minimum niezbêdn¹ wycinkê drzew
w pasie technologicznym.

2. Masy ziemne powsta³e w wyniku fundamentowania
s³upów nale¿y gromadziæ w wyznaczonym miejscu i zu¿yæ do
zasypania fundamentów. Pozosta³o�ci wywoziæ zgodnie z
przepisami szczegó³owymi lub wtórnie wykorzystaæ przez
rozplanowanie.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki oddzia³ywania linii
400 kV:

1) Na ca³ym obszarze opracowania planu:

a) natê¿enie pola elektrycznego emitowanego przez liniê
400 kV nie mo¿e przekroczyæ warto�ci 10kV/m,

b) natê¿enie pola magnetycznego emitowanego przez
liniê 400 kV nie mo¿e przekroczyæ warto�ci 60A/m,
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c) oddzia³ywanie akustyczne linii 400 kV nie mo¿e prze-
kraczaæ warto�ci dopuszczalnych okre�lonych w prze-
pisach odrêbnych odpowiednio dla danego rodzaju
przeznaczenia terenu.

2) Poza obszarem o szeroko�ci 27 m od osi linii 400 kV w
ka¿d¹ stronê natê¿enie pola elektrycznego nie mo¿e prze-
kroczyæ warto�ci 1 kV/m.

4. Na terenach rolniczych, oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem R nale¿y prowadziæ gospodarkê roln¹ zgodnie
z przepisami odrêbnymi.

5. Tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem WS nale¿y pozostawiæ w dotychczaso-
wych granicach.

6. Rezerwê terenow¹ pod realizacjê przysz³ego zbiornika
retencyjnego dolinowego �Graboszewo� oznaczono na ry-
sunku planu.

7. Zakaz likwidacji rowów melioracyjnych.

8. Nakaz przywrócenia do stanu pierwotnego uszkodzo-
nych, w wyniku prac budowlanych, skarp rzek i rowów
melioracyjnych.

9. Nakaz lokalizacji budowli (w tym s³upów linii 400 kV)
w sposób zapewniaj¹cy swobodny przejazd i prowadzenie
prac zwi¹zanych z konserwacj¹ rowów melioracyjnych i cie-
ków wodnych.

10. Nakaz odbudowy ci¹gów drenarskich w przypadku ich
naruszenia przy prowadzeniu prac budowlanych.

11. Przed pozwoleniem na budowê ustala siê wymóg
uzyskania przez inwestora uzgodnienia ze s³u¿bami melioracji
wodnych w zakresie melioracji szczegó³owej.

12. Na obszarze objêtym planem ochronê �rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego nale¿y realizowaæ poprzez:

1) zakaz lokalizacji inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko za wyj¹tkiem dróg i sieci infrastruktury
technicznej, zgodnie z przepisami ochrony �rodowiska,

2) zakaz likwidowania oraz niszczenia zadrzewieñ �ródpol-
nych i przydro¿nych z uwzglêdnieniem ust. 1,

3) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹-
cych rze�bê terenu z wy³¹czaniem prac zwi¹zanych z
budow¹ obiektów kubaturowych,

4) nakaz stosowania do celów grzewczych paliw p³ynnych
gazowych i sta³ych oraz alternatywnych �róde³ energii, z
wy³¹czeniem paliw wêglowych w nowoprojektowanych
budynkach.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§8. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowe-
go ustala siê w obrêbie realizacji zadania inwestycyjnego
obowi¹zek przeprowadzenia badañ archeologicznych przy
realizacji inwestycji, w obrêbie wykopów budowlanych, w

zakresie uzgodnionym pozwoleniem na badania z WUOZ w
Poznaniu, delegatura w Koninie, które inwestor winien uzy-
skaæ przed otrzymaniem pozwolenia na budowê. W przypad-
ku odkrycia nieujawnionych na powierzchni obiektów arche-
ologicznych nast¹pi konieczno�æ przeprowadzenia ratowni-
czych badañ wykopaliskowych.

Zasady kszta³towania przestrzeni publicznych

§9. Na obszarze objêtym planem przestrzeñ publiczn¹
stanowi¹: drogi (KD), dla których szczegó³owe zasady zago-
spodarowania okre�lono w §12.

Zasady podzia³u i scalania nieruchomo�ci

§10. Ustala siê prawo do podzia³u i ³¹czenia istniej¹cych
dzia³ek zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cego prawa.

Warunki tymczasowego zagospodarowania

§11. 1. Na terenach objêtych niniejszym planem dopusz-
cza siê tymczasowe zajêcie pasa terenu, okre�lonego jako pas
technologiczny, na potrzeby zwi¹zane z budow¹ linii 400 kV.

2. Termin czasowego u¿ytkowania terenów, o którym
mowa w ust. 1, ustala siê na okres dwóch lat od chwili
rozpoczêcia prac budowlanych.

3. Po zakoñczeniu prac budowlanych zwi¹zanych z bu-
dow¹ linii 400 kV ustala siê nakaz przywrócenia terenu
zajêtego na potrzeby zwi¹zane z przedmiotow¹ budow¹ do
stanu pierwotnego w czê�ci nie zajêtej pod stanowiska s³u-
pów.

ROZDZIA£ II

Warunki szczegó³owe zabudowy i zagospodarowania
terenów, w tym parametry i wska�niki kszta³towania

zabudowy.

§12.1. Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwie rolnym RM ustala siê:

1) zakaz lokalizacji nowych budynków,

2) dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê istniej¹cych zabu-
dowañ z uwzglêdnieniem zachowania minimalnych, do-
puszczalnych odleg³o�ci od linii 400 kV;

3) dopuszcza siê lokalizacjê linii 400 kV,

4) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej,

5) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo - modernizacyjnych,

6) zakaz sadzenia wysokiej ro�linno�ci w odleg³o�ci do 32,0
m od osi linii,
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7) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13;

2. Dla terenów zabudowy gospodarczej zwi¹zanej z pro-
dukcj¹ roln¹ RRM ustala siê:

1) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na sta³y pobyt ludzi,

2) dopuszcza siê przebudowê zabudowañ gospodarczych z
uwzglêdnieniem zachowania minimalnych, dopuszczal-
nych odleg³o�ci od linii 400 kV,

3) obowi¹zek przeznaczenia min. 30% powierzchni dzia³ki
jako powierzchni biologicznie czynnej,

4) dopuszcza siê lokalizacjê linii 400 kV,

5) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej,

6) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo modernizacyjnych,

7) zakaz sadzenia wysokiej ro�linno�ci w odleg³o�ci do 32,0
m od osi linii,

8) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13;

3. Dla terenów produkcyjno-us³ugowo-rolniczych PUR
ustala siê:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych poza stref¹ wy-
znaczon¹ nieprzekraczalnymi liniami, zabudowy, z do-
puszczeniem prawa lokalizacji parkingów,

2) dopuszcza siê budowê obiektów zwi¹zanych z przeznacze-
niem terenu z uwzglêdnieniem zachowania minimalnych,
dopuszczalnych odleg³o�ci od linii 400 kV,

3) max powierzchnia zabudowy 20% terenu z obowi¹zkiem
pozostawienia pozosta³ego terenu jako terenu biologicz-
nie czynnego, rolniczego przeznaczonego na prowadzenie
gospodarki rolnej,

4) dopuszcza siê lokalizacjê linii 400 kV,

5) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej,

6) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo-modernizacyjnych,

7) zakaz sadzenia wysokiej ro�linno�ci w odleg³o�ci do 32,0
m od osi linii,

8) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13;

4. Dla terenów rolniczych R ustala siê:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem pra-
wa do lokalizacji s³upów elektroenergetycznych,

2) dopuszcza siê lokalizacjê linii 400 kV,

3) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej,

4) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo-modernizacyjnych,

5) zakaz sadzenia wysokiej ro�linno�ci w odleg³o�ci do 32,0
m od osi linii,

Poz. 1965

6) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13;

5. dla terenów wód powierzchniowych WS ustala siê:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych niezwi¹zanych z
przeznaczeniem terenu,

2) dopuszcza siê lokalizacjê linii 400 kV,

3) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej,

4) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo-modernizacyjnych,

5) zakaz sadzenia wysokiej ro�linno�ci w odleg³o�ci do 32,0
m od osi linii,

6) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13;

6. Dla terenów dróg publicznych KD ustala siê:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych niezwi¹zanych z
przeznaczeniem terenu,

2) dopuszcza siê lokalizacjê linii 400 kV,

3) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej,

4) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo modernizacyjnych,

5) zakaz sadzenia wysokiej ro�linno�ci w odleg³o�ci do 32,0
m od osi linii,

6) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13;

7. Dla terenów dróg wewnêtrznych KDW ustala siê:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych niezwi¹zanych z
przeznaczeniem terenu,

2) dopuszcza siê lokalizacjê linii 400 kV,

3) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej,

4) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo-modernizacyjnych,

5) zakaz sadzenia wysokiej ro�linno�ci w odleg³o�ci do 32,0
m od osi linii,

6) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13;

8. Dla terenów pod lini¹ elektroenergetyczn¹, dla któ-
rych uzyskano zgodê na wy³¹czenie z produkcji le�nej ZR
ustala siê:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych,

2) prawo u¿ytkowania rolnego z dopuszczeniem realizacji
szkó³ki le�nej,

3) dopuszcza siê lokalizacjê linii 400 kV,

4) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej,

5) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo modernizacyjnych,

6) zakaz sadzenia wysokiej ro�linno�ci w odleg³o�ci do 32,0
m od osi linii,
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7) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13;

9. Dla terenów lasów ZL ustala siê:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych niezwi¹zanych z
przeznaczeniem terenu,

2) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo modernizacyjnych,

3) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13.

ROZDZIA£ III

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§13. 1. Adaptuje siê istniej¹cy uk³ad drogowy wraz z
istniej¹cymi zasadami obs³ugi komunikacyjnej terenów.

2. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infra-
struktury technicznej:

1. obs³uga komunikacyjna linii 400 kV z istniej¹cych dróg,

2. ustala siê nakaz wykonania skrzy¿owañ linii 400 kV z
drogami zgodnie z przepisami odrêbnymi o zachowaniu
skrajni drogowej (przy równoleg³ym do dróg przebiegu
linii) z obowi¹zkiem zachowania odleg³o�ci wymaganych
w obowi¹zuj¹cych przepisach.

3. s³upy linii 400 kV nale¿y lokalizowaæ w odleg³o�ci min. 5,0
m od granicy pasa drogowego dróg publicznych,

4. zachowanie skrajni drogowej wymaganej dla elektroener-
getycznych linii napowietrznych,

5. zakazuje siê umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ
nie zwi¹zanych z potrzebami ruchu drogowego, natomiast
dopuszcza siê lokalizowanie tych urz¹dzeñ w pasie drogo-
wym za zgod¹ zarz¹dcy drogi,

6. obowi¹zek oznakowania i zg³aszania organom wojsko-
wym budowy s³upów zgodnie z przepisami odrêbnymi,

7. ustala siê nakaz wykonania skrzy¿owañ linii 400 kV z
innymi instalacjami podziemnymi i napowietrznymi zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz obowi¹zek uzgad-
niania rozwi¹zañ technicznych tych skrzy¿owañ z w³a�ci-
cielami instalacji na bazie warunków technicznych,

8. zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cych stacji trans-
formatorowych, liniami napowietrznymi nn lub kablowy-
mi na warunkach dostawcy,

9. dopuszcza siê przebudowê (skablowanie lub prze³o¿enie)
istniej¹cych sieci elektroenergetycznych z koliduj¹cym
planowanym przebiegiem linii elektroenergetycznej 400
kV, sposób i warunki przebudowy sieci elektroenergetycz-
nych okre�li koncern Energetyczny ENERGA S.A. Oddzia³
w Kaliszu, koszty zwi¹zane z przebudow¹ poniesie pod-
miot wchodz¹cy w kolizje,

10. adaptuje siê istniej¹ce sieci telekomunikacyjne i dopusz-
cza siê ich rozbudowê, uzupe³nienie oraz mo¿liwo�æ suk-
cesywnej przebudowy istniej¹cych linii napowietrznych
na linie telefoniczne kablowe doziemne,

11. budowa linii 400kV odbywaæ siê bêdzie w czê�ci po trasie
istniej¹cej linii 220 kV, która podlegaæ bêdzie rozbiórce, w
czê�ci po nowej trasie,

12. wysoko�æ s³upów projektowanej linii 400 kV nie mo¿e
przekraczaæ 75,0 m ponad poziom-istniej¹cego terenu,

13. obowi¹zek zachowania minimalnej wysoko�ci zawiesze-
nia dolnego przewodu energetycznego linii na min 11,0 m
nad poziom istniej¹cego terenu,

14. obowi¹zek lokalizacji s³upów linii 400 kV w odleg³o�ci nie
mniejszej ni¿ 10 m od krawêdzi skarp rzek i cieków
wodnych oraz 5 m od krawêdzi skarp rowów melioracji
szczegó³owej,

15. prawo realizacji gazoci¹gu tranzytowego DN 1000,

16. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwar-
dzonych powierzchni drogowych na terenach zurbanizo-
wanych docelowo do systemu kanalizacji deszczowej, na
terenach niezurbanizowanych do przyleg³ych rowów, zrzuty
winny posiadaæ urz¹dzenia podczyszczaj¹ce,

17. odprowadzenie �cieków bytowych do szczelnych zbiorni-
ków wybieralnych wywo¿onych do oczyszczalni �cieków
oraz przydomowych oczyszczalni �cieków, docelowo do
systemu kanalizacji sanitarnej,

18. zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego,

19. zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi o odpadach i ochronie �rodowiska,

20. urz¹dzenia infrastruktury technicznej projektowaæ zgodnie
z wymogami okre�lonymi w przepisach szczególnych, w
uzgodnieniu z dysponentami poszczególnych sieci, za
zgod¹ i na warunkach okre�lonych przez zarz¹dcê lub
w³a�ciciela drogi.

ROZDZIA£ IV

Ustalenia koñcowe

§14. Ustala siê zmianê przeznaczenia terenów le�nych na
cele niele�ne czê�ci dzia³ek zgodnie z:

1) Decyzj¹ Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego,

2) Ministra �rodowiska.

§15. Zgodnie z artyku³em 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustala siê nastêpuj¹c¹ stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z
tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci:

1) dla terenu istniej¹cej zabudowy zagrodowej (RM) - 0,1%,

2) dla terenu zabudowy gospodarczej zwi¹zanej z produkcj¹
roln¹ (RRM) - 0,1%,

3) dla terenów produkcyjno-us³ugowo-rolniczych (PUR) - 25%,

Poz. 1965
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4) dla istniej¹cych terenów rolniczych (R) - 0,1%,

5) dla terenów wód powierzchniowych (WS) - 0,1%,

6) dla terenów dróg publicznych i wewnêtrznych - 0,1%,

7) dla terenu pod lini¹ elektroenergetyczn¹ dla którego uzy-
skano zgodê na wy³¹czenie z produkcji le�nej (ZR) - 0,1%,

8) dla terenów le�nych ( ZL) - 0,1%.

§16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Strza³kowo.

§17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) W³odzimierz Musielak
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXIX/182/09

Rady Gminy Strza³kowo
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji

dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV
Kromolice - P¹tnów na odcinku po³o¿onym w gminie Strza³kowo.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW PO£O¯ONYCH W GMINIE STRZA£KOWO

Poz. 1965

2 � � 7 � � 5 8
� � � �

W zwi¹zku z brakiem z³o¿onych uwag do projektu planu miejscowego odstêpuje siê od rozstrzygniêcia.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXIX/182/09

Rady Gminy Strza³kowo
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji

dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV
Kromolice - P¹tnów na odcinku po³o¿onym w gminie Strza³kowo.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA.

§1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rady Gminy Strza³kowo okre�la
nastêpuj¹cy sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy, oraz
zasady ich finansowania.

§2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹ce
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb stanowi¹ zadania w³asne
gminy.

§3. 1. Sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji
nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy:

1) realizacja w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy w tym Prawo
zamówieñ publicznych,

2) w oparciu o inne przepisy bran¿owe, np. prawo energe-
tyczne.

3) terminy realizacji poszczególnych zadañ - etapowane,

4) pozosta³e inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
w granicach planu, nie nale¿¹ce do zadañ w³asnych gmi-
ny, bêd¹ finansowane ze �rodków w³asnych inwestorów,
na zasadach okre�lonych przepisami odrêbnymi.

2. Realizacja inwestycji musi byæ zgodna z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami i normami.

3. Realizacjê sieci uzbrojenia technicznego w zakresie
sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej
bêd¹ prowadziæ w³a�ciwej przedsiêbiorstwa, zgodnie z usta-

leniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go oraz na podstawie przepisów odrêbnych.

4. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane
bêd¹ zgodnie z planem gospodarki odpadami, na podstawie
przepisów odrêbnych oraz ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

5. Sposób realizacji inwestycji mo¿e ulec modyfikacji
wraz z dokonuj¹cym siê postêpem techniczno-technologicz-
nym, zgodnie z zasad¹ stosowania najlepszej dostêpnej tech-
niki.

§4. 1. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury
technicznej nale¿¹cej do zadañ w³asnych gminy, podlega
przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zm.).

2. Mo¿liwe zasady finansowania zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych:

1) z bud¿etu gminy zgodnie z uchwa³¹ bud¿etow¹,

2) wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy-w ramach, m.in.

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
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d) z kredytów i po¿yczek bankowych,

e) z udzia³u inwestorów zewnêtrznych na podstawie
odrêbnych porozumieñ,

f) innych �rodków zewnêtrznych.

Poz. 1965, 1966

3. Inwestycje w zakresie przesy³ania i dystrybucji paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciep³a realizowane bêd¹ w
sposób okre�lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) i nie bêd¹
obci¹¿a³y bud¿etu gminy.

1966

UCHWA£A Nr XXIV/155/2009 RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

w sprawie nazewnictwa ulic w mie�cie Zagórów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. 1. Zmienia siê nazwê ulicy Manifestu Lipcowego - na
ulicê Widokowa, której lokalizacjê okre�lono w za³¹czniku Nr
1 do uchwa³y.

2. Nadaje siê nazwê dla nowo powsta³ej ulicy: - ulica
Topolowa, której lokalizacjê okre�lono w za³¹czniku Nr 2 do
uchwa³y.

3. Po³o¿enie ulic o których mowa w ust. 1 i 2 przedsta-
wiaj¹ mapy informacyjne stanowi¹ce za³¹czniki nr 3 i 4 do
uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Zagórów.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej

(-) Romualda Matusiak

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXIV/155/2009

Rady Miejskiej Zagórów
z dnia 24 kwietnia 2009 r.

ZMIANY NAZWY
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXIV/155/2009

Rady Miejskiej Zagórów
z dnia 24 kwietnia 2009 r.

NAZWA NADANA


