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szczalni ņcieków, pod warunkiem uzyskania pozwo-
lenia wodno-prawnego na odprowadzanie oczysz-
czonych ņcieków do wód powierzchniowych. Pozo-
stałe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
bĉdą realizowane i póňniej eksploatowane przez od-
powiedniego zarządcĉ sieci (dostawcĉ usług). Odrĉ-
bnym problemem jest zaopatrzenie obszaru w ener-
giĉ elektryczną. Zgodnie z prawem energetycznym, 
realizacja sieci przez zakład energetyczny uzaleŊnio-
na jest od wczeņniej sporządzonych planów zaopa-
trzenia w energiĉ (z trzyletnim wyprzedzeniem). W 
sytuacji potrzeb zasilania w energiĉ obszaru okre-
ņlonego w projekcie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, zasilanie w energiĉ ma być 
zagwarantowane z istniejących stacji trafo, a całoņć 
potrzeb wynikających z projektowanego zagospoda-
rowania terenu zostanie pokryta w drodze budowy 
sieci niskiego napiĉcia. Ņrodki finansowe na cele 
infrastrukturalne realizowane przez gminĉ bĉdą po-
chodzić ze ņrodków własnych gminy, ustalanych w 
poszczególnych budŊetach gminy na dany rok oraz 
funduszy Unii Europejskiej. Zakłada siĉ teŊ, Ŋe czĉņć 
wyposaŊenia w niezbĉdną sieć wodociągową no-

wych terenów (w ramach działek stanowiących wła-
snoņć prywatną), w znacznej czĉņci realizowana bĉ-
dzie przez przyszłych inwestorów i właņcicieli tere-
nów. Ňródłem dochodu gminy bĉdzie tak zwana ren-
ta planistyczna płacona na rzecz gminy, wynikająca 
ze wzrostu wartoņci nieruchomoņci naleŊących do 
prywatnych właņcicieli. MoŊna załoŊyć, Ŋe programy 
unijne związane z pozyskiwaniem funduszy struktu-
ralnych, które zostaną wdroŊone w gminie pozwolą 
na przyspieszenie prac związanych z realizacją zadań 
inwestycyjnych naleŊących do zadań własnych. Gmi-
na wykorzysta wszystkie moŊliwoņci dla pozyskania 
funduszy w celu realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji infrastruktury technicznej, które naleŊą do jej 
zadań własnych. Prognozowane wydatki związane z 
realizacją ww. projektu winny stanowić podstawĉ do 
podjĉcia prac nad ujĉciem ich w Wieloletnich Pro-
gramach Inwestycyjnych Gminy Parzĉczew. 
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UCHWAŁA NR XIII/95/11 RADY GMINY W PARZĈCZEWIE 

  
 z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parzĉczew 

obejmująca obszar położony w sołectwach Ņliwniki oraz Wytrzyszczki 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 
poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. 
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679) oraz art. 14 ust. 8, 
art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 oraz art. 29 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 
954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 
225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 
oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 
130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 
2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Gminy 
w Parzĉczewie uchwala, co nastĉpuje:  

 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest zmiana 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Parzĉczew, zatwierdzonego uchwałą Nr 
XXXI/380/2005 przez Radĉ Gminy w Parzĉczewie z 
dnia 31 marca 2005 r. obejmująca obszar połoŊony 
w sołectwach Ņliwniki oraz Wytrzyszczki. 

2. Granice obszaru objĉtego planem, wyzna-
czają: 
1) od północy – północne granice działek nr ew. 24, 

293, 22, północno-wschodnia granica działki o nr 
ew. 178, od granicy oddzielającej działki o nr ew. 
113 i 114 przebieg granicy w kierunku północno-
zachodnim, prostopadle przecinając działki o nr 
ew. 178, 177, 176, 175, 174; 

2) od wschodu – wschodnia granica działki o nr ew. 
24; 

3) od południa – południowa granica działki nr ew. 
180 i jej przedłuŊenie w kierunku południowo-
wschodnim do wschodniej granicy działki o nr 
ew. 24; 

4) od zachodu – zachodnia granica działki o nr ew. 
174 i jej przedłuŊenie w kierunku południowym, 
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poprzez działki nr ew. 179, 180 do południowej 
granicy działki o nr ew. 180. 

3. Załączniki do uchwały, stanowią: 
1) rysunek planu w skali 1:1.000 wraz z wyrysem ze 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Parzĉczew 
w skali 1:20.000, stanowiący załącznik Nr 1; 

2) rozstrzygniĉcie Rady Gminy w Parzĉczewie o 
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
zgłoszonych w czasie wyłoŊenia planu do publicz-
nego wglądu, stanowiące załącznik Nr 2; 

3) rozstrzygniĉcie Rady Gminy w Parzĉczewie o 
sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej naleŊących do 
zadań własnych gminy, stanowiące załącznik Nr 3. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały 
jest mowa o: 
1) planie - naleŊy przez to rozumieć ustalenia zmia-

ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, stanowiącego przepis gminny; 

2) rysunku planu - naleŊy przez to rozumieć rysunek 
planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wyso-
koņciowej w skali 1:1.000, w granicach okreņlo-
nych w § 1; 

3) obszarze - naleŊy przez to rozumieć obszar objĉty 
niniejszym planem w granicach okreņlonych na 
rysunku planu; 

4) terenie - naleŊy przez to rozumieć teren o okreņ-
lonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi, ozna-
czony symbolem literowym i cyfrą, dla którego 
ustalono przepisy szczegółowe; 

5) przepisach odrĉbnych – naleŊy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

6) podstawowym przeznaczeniu – naleŊy przez to 
rozumieć okreņlony w planie rodzaj przeznacze-
nia, które przewaŊa na danym terenie, tj. stanowi 
powyŊej 50% powierzchni terenu oznaczonego 
danym symbolem wyznaczonego na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi; 

7) dopuszczalnym przeznaczeniu – naleŊy przez to 
rozumieć okreņlone rodzaje przeznaczenia, inne 
niŊ podstawowe, które uzupełniają lub wzbogaca-
ją przeznaczenie podstawowe; 

8) linii rozgraniczającej – naleŊy przez to rozumieć 
granicĉ pomiĉdzy terenami o róŊnym podstawo-
wym przeznaczeniu lub róŊnych zasadach zago-
spodarowania; 

9) podziałach działek wynikających z regulacji stanu 
prawnego – naleŊy przez to rozumieć wszelkie po-
działy, których celem nie jest wydzielenie działek 
budowlanych; 

10) elektrowni wiatrowej – naleŊy przez to rozumieć 
budowlĉ techniczną wraz z niezbĉdnymi urządze-
niami technicznymi oraz towarzyszącą im infra-
strukturą techniczną, stanowiącą techniczne urzą-
dzenie prądotwórcze, przetwarzające energiĉ me-
chaniczną wiatru w energiĉ elektryczną, umiesz-
czone na wieŊy stalowej o pełnoņciennej konstru-
kcji rurowej; 

11) parku wiatrowym (farmie wiatrowej) – naleŊy 
przez to rozumieć połączone i współpracujące ze 
sobą elektrownie wiatrowe, stanowiące wraz z 
niezbĉdnymi urządzeniami technicznymi, cało-
ņciowy zespół techniczny słuŊący produkcji ener-
gii elektrycznej wraz z otaczającą przestrzenią; 

12) drodze eksploatacyjnej elektrowni – naleŊy przez 
to rozumieć, drogĉ łączącą drogĉ publiczną lub 
wewnĉtrzną z elektrownią wiatrową oraz plac 
eksploatacyjny elektrowni. 

§ 3. 1. Integralną czĉņcią ustaleń planu, sta-
nowiących treņć uchwały są ustalenia zawarte na 
rysunku planu w skali 1:1.000, stanowiącym załącz-
nik Nr 1 do uchwały. 

2. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 1, 
okreņla podstawowe przeznaczenie terenów wydzie-
lonych liniami rozgraniczającymi oraz ich warunki 
zagospodarowania, w zakresie okreņlonym w ozna-
czeniach tego rysunku. 

3. Nastĉpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu, są obowiązującymi ustaleniami: 
1) granice obszaru objĉtego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym podstawo-

wym przeznaczeniu; 
3) podstawowe przeznaczenie terenów; 
4) klasyfikacja ciągów publicznych; 
5) granice strefy ochronnej. 

4. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu 
mają charakter orientacyjny. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru 
 
§ 4. 1. Na obszarze objĉtym planem, obowią-

zują nastĉpujące zasady w zakresie ładu przestrzen-
nego i ochrony ņrodowiska przyrodniczego: 
1) w celu spełnienia warunków wynikających z prze-

pisów odrĉbnych, ustala siĉ granice: 
 a) terenu pod budowĉ urządzeń wytwarzających 

energiĉ elektryczną z odnawialnych ňródeł, o 
mocy przekraczającej 100 kW stanowiącego 
strefĉ, w której dopuszcza siĉ lokalizacjĉ elek-
trowni wiatrowych, 

 b) strefy ochronnej terenu, wymienionego w pkt 
1 lit. „a”, związanej z ograniczeniami w zabu-
dowie, zagospodarowaniu i uŊytkowaniu tere-
nu oraz wystĉpowaniem znaczącego oddzia-
ływania na ņrodowisko zlokalizowanych w niej 
urządzeń, 

 c) granice terenu, o którym mowa w pkt 1 lit. 
„a”, stanowią jego linie rozgraniczające, 

 d) granice strefy, o której mowa w pkt 1 lit. „b”, 
stanowią granice obszaru objĉtego planem; 

2) funkcja związana z parkiem wiatrowym, sposób 
jej realizacji, jak i zagospodarowanie terenu reali-
zujące tĉ funkcjĉ nie moŊe powodować przekro-
czenia normatywnych parametrów jakoņci ņro-
dowiska w zakresie dopuszczalnego poziomu ha-
łasu, promieniowania niejonizującego, emisji za-
nieczyszczeń oraz wibracji; 



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 331 – 20266 – Poz. 3313 
 
3) obowiązuje okresowe usuwanie i wywóz przez 

specjalistyczne słuŊby zuŊytego oleju transforma-
torowego oraz przekładniowego pochodzącego z 
eksploatowanych urządzeń poza teren farmy wia-
trowej i jego utylizacja, zgodnie z przepisami od-
rĉbnymi; 

4) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowa-
nia odbioru wód powierzchniowych na terenach 
rolnych, obowiązuje maksymalne zachowanie ist-
niejącej sieci rowów: 

 a) w przypadku stwierdzenia na przedmiotowych 
terenach melioracji wodnych szczegółowych 
kolidujących z projektowanym zagospodaro-
waniem, inwestor zobowiązany jest we wła-
snym zakresie do rozwiązania kolizji w sposób 
zapewniający prawidłowy odpływ wód, 

 b) po zmianie sposobu uŊytkowania zmelioro-
wanych gruntów w celu wykreņlenia z ewi-
dencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz 
zmeliorowanych gruntów, powierzchni zajĉtej 
pod zabudowĉ inwestor winien przesłać pi-
semną informacjĉ o zakończeniu inwestycji 
wraz z decyzją właņciwego organu – pozwole-
niem wodno-prawnym na przebudowĉ lub 
rozbiórkĉ urządzeń do Wojewódzkiego Zarzą-
du Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi – 
Terenowego Inspektoratu w Łodzi; 

5) w obszarze objĉtym planem nie wystĉpują och-
ronne ujĉcia wody, obszary ochronne zbiorników 
wód ņródlądowych i obszary naraŊone na niebez-
pieczeństwo powodzi, obszarowe formy ochrony 
przyrody; 

6) w obszarze objĉtym planem nie wystĉpują tereny 
górnicze, zjawiska związane z osuwaniem siĉ mas 
ziemnych oraz tereny zagroŊone nimi. 

2. Dla realizacji zasad w zakresie ochrony i 
kształtowania ņrodowiska przyrodniczego, wprowa-
dza siĉ szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu 
zagospodarowania poszczególnych terenów, w Roz-
dziale 3. 

§ 5. Dla obszaru objĉtego planem, nie ustala 
siĉ wymogów w zakresie ochrony dziedzictwa kultu-
rowego. 

§ 6. Dla obszaru objĉtego planem, obowiązu-
ją nastĉpujące ustalenia dotyczące obsługi komuni-
kacyjnej: 
1) obsługa komunikacyjna bĉdzie realizowana, po-

przez: 
 a) istniejący dojazd gospodarczy, oznaczony na 

rysunku planu symbolem 1KD-Go, zapewnia-
jący powiązanie z zewnĉtrznym układem ko-
munikacyjnym, poprzez połączenie: w kierun-
ku północnym z drogą gminną DG 120153E 
oraz w kierunku południowym z drogą powia-
tową DP 5137E, 

 b) sposób zagospodarowania dojazdu gospodar-
czego, okreņla siĉ w Rozdziale 4, § 11. 

§ 7. Na obszarze objĉtym planem, ustala siĉ 
nastĉpujące zasady wyposaŊenia i obsługi terenów 
w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodĉ i odprowadzanie ņcieków 
sanitarnych - planowana inwestycja nie wymaga 
wyposaŊenia w przedmiotowe media; 

2) odprowadzanie wód opadowych - odwodnienie 
powierzchniowe i odprowadzanie wód opado-
wych do gruntu przez infiltracjĉ powierzchniową; 

3) zaopatrzenie w energiĉ elektryczną: 
 a) poprzez przyłącze kablowe lub napowietrzne, 

miejscem przyłączenia bĉdzie istniejąca linia 
napowietrzna 15 kV „Ozorków - Parzĉczew”, 

 b) w zakresie budowy instalacji, przewiduje siĉ: 
 - budowĉ abonenckiej stacji transformatoro-

wej wnĉtrzowej, wolnostojącej, parterowej 
zlokalizowanej w miejscu zapewniającym 
dostĉpnoņć komunikacyjną, posiadającą roz-
dzielniĉ 15 kV, do której bĉdzie podłączony 
generator, 

 - kabel 15 kV lub napowietrzną liniĉ 15 kV pro-
wadzoną z rozdzielni 15 kV projektowanej 
stacji transformatorowej na liniĉ napowietrz-
ną 15 kV „Ozorków - Parzĉczew”, 

 c) szczegóły dotyczące lokalizacji i wyposaŊenia 
stacji oraz miejsce przyłączenia, naleŊy uzgod-
nić z właņciwym gestorem sieci; 

4) zaopatrzenie w zakresie telekomunikacji - do-
puszcza siĉ lokalizacjĉ inwestycji celu publiczne-
go z zakresu łącznoņci publicznej w rozumieniu 
przepisów odrĉbnych. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia ogólne dla parku wiatrowego 
 
§ 8. Dla obszaru objĉtego planem, ustala siĉ: 

1) elektrownie wiatrowe zlokalizowane, zgodnie z 
ustaleniami planu wraz z terenami rolnymi sta-
nowią jeden park wiatrowy; 

2) dla parku wiatrowego, wyznacza siĉ: 
 a) strefĉ lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z 

niezbĉdną infrastrukturą, która stanowi teren 
oznaczony na rysunku planu symbolem 1E/R, 

 b) strefĉ ochronną związaną z ograniczeniami w 
zabudowie, zagospodarowaniu i uŊytkowa-
niem terenu oraz wystĉpowaniem znaczącego 
oddziaływania na ņrodowisko, której granicĉ 
stanowi ustalona na rysunku planu granica 
obszaru objĉtego planem; 

3) obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy wy-
magającej ochrony akustycznej; 

4) powierzchnia zajmowana przez elektrownie wia-
trowe, niezbĉdne do ich obsługi sieci i urządzenia 
elektroenergetyczne oraz drogi, wyłączona z uŊyt-
kowania rolnego w obrĉbie gleb chronionych wy-
róŊnionych na rysunku planu, nie moŊe przekra-
czać – 5.000 m2; 

5) obowiązuje ujednolicenie kolorystyki i formy 
elektrowni wiatrowych; 

6) obowiązują ustalenia w zakresie obsługi komuni-
kacyjnej, zawarte w Rozdziale 3, § 6; 

7) obowiązują ustalenia w zakresie uzbrojenia, za-
warte w Rozdziale 3, § 7. 
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Rozdział 4 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 9. Na terenie oznaczonym na rysunku pla-

nu symbolem 1E/R, ustala siĉ: 
1) przeznaczenie terenów: 
 a) elektrownie wiatrowe oraz poza miejscami 

lokalizacji elektrowni wiatrowych i dróg zwią-
zanych z ich eksploatacjĉ uprawy polowe, jako 
podstawowe przeznaczenie terenu, 

 b) jako dopuszczalne przeznaczenie terenu: 
 - place i drogi montaŊowe oraz drogi wewnĉ-

trzne dla potrzeb serwisowych w okresie eks-
ploatacji elektrowni wiatrowych, 

 - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
związane z funkcjonowaniem parku wiatro-
wego, w tym w zakresie przyłączenia do sys-
temu elektroenergetycznego, zgodnie z wa-
runkami przyłączenia uzyskanymi od gestora 
sieci, 

 - maszty meteorologiczne mierzące kierunki i 
prĉdkoņć wiatru; 

2) warunki podziału terenów na działki: 
 a) dopuszcza siĉ podziały dla potrzeb wyodrĉb-

nienia powierzchni dla elektrowni wiatrowej 
lub urządzeń infrastruktury technicznej i dróg 
wewnĉtrznych, wynikające z regulacji stanu 
prawnego lub poprawy funkcjonowania istnie-
jącego zagospodarowania, 

 b) minimalne powierzchnie wydzielonych dzia-
łek: 

 - dla elektrowni wiatrowej wraz z fundamen-
tem i terenem technicznym – 800 m2, 

 - dla urządzeń elektroenergetycznych – 200 m2; 
3) warunki zagospodarowania terenów : 
 a) dopuszcza siĉ 5% powierzchni terenu, jako 

maksymalną powierzchniĉ zabudowy, 
 b) obowiązuje minimum 80% powierzchni tere-

nu, jako powierzchnia biologicznie czynna, 
 c) maksymalna powierzchnia lokalizacji elektro-

wni wiatrowej wraz z fundamentem – 1.500 m2, 
 d) dla obsługi elektrowni wiatrowych wraz z to-

warzyszącymi urządzeniami infrastruktury te-
chnicznej, dopuszcza siĉ wewnĉtrzne drogi o 
szerokoņci 4,0 – 7,0 m oraz place manewrowe 
łączące siĉ z istniejącym dojazdem gospodar-
czym, oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 1KD-Go słuŊącym do obsługi pól, 

 e) obowiązuje wykonanie dróg i placów, wymie-
nionych w pkt 3 lit. „d”, z nawierzchni grun-
towej lub utwardzonej materiałami przepusz-
czalnymi wodĉ, innymi jak masy bitumiczne i 
betonowe; 

4) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) dla elektrowni wiatrowych, obowiązuje: 
 - maksymalna iloņć elektrowni wiatrowych – 3, 
 - maksymalna moc nominalna elektrowni wia-

trowej - 225 kW, 
 - maksymalna wysokoņć osi wirnika elektrow-

ni wiatrowej – 80 m ponad istniejący poziom 
terenu, 

 - maksymalna liczba łopat – 3, 
 - konstrukcja wieŊy elektrowni wiatrowej ru-

rowa, stalowa, betonowa lub betonostalowa, 
 - maszt i zespół prądotwórczy (tzw. gondola) – 

kolor jasnoszary lub biały, jako kolor obo-
wiązujący, 

 - zakazuje siĉ wykorzystania konstrukcji elek-
trowni wiatrowej, jako noņnika treņci rekla-
mowych z wyjątkiem oznaczeń graficznych 
(logo) producenta urządzeń i właņciciela ele-
ktrowni, 

 - dla obiektów o wysokoņci 50 m n.p.t. i wiĉk-
szej przed wydaniem pozwolenia na budowĉ 
obowiązuje zgłoszenie do właņciwych słuŊb 
ruchu lotniczego sił zbrojnych, w celu uzgod-
nienia lokalizacji i ustalenia sposobu ozna-
kowania przeszkodowego, 

 b) dla towarzyszących urządzeń infrastruktury te-
chnicznej: 

 - maksymalna wysokoņć – 6,0 m. 
§ 10. Na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: 2R oraz 3R, ustala siĉ: 
1) przeznaczenie terenów: 
 a) uprawy rolne, jako podstawowe przeznaczenie 

terenu, 
 b) jako dopuszczalne przeznaczenie terenu: 
 - tymczasowe place i drogi montaŊowe oraz 

drogi wewnĉtrzne dla potrzeb serwisowych, 
w okresie eksploatacji elektrowni wiatro-
wych, 

 - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
związane z funkcjonowaniem parku wiatro-
wego, w tym w zakresie przyłączenia do sys-
temu elektroenergetycznego, zgodnie z wa-
runkami przyłączenia uzyskanymi od gestora 
sieci; 

2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) dopuszcza siĉ wyłącznie podziały wynikające z 

regulacji stanu prawnego lub poprawy funk-
cjonowania istniejącego zagospodarowania 
oraz dla potrzeb dróg wewnĉtrznych lub urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, 

 b) minimalna powierzchnia wydzielonej działki 
dla urządzeń elektroenergetycznych – 200 m²; 

3) warunki zagospodarowania działek: 
 a) obowiązuje zakaz lokalizacji elektrowni wia-

trowych oraz siedlisk rolnych, 
 b) dla obsługi elektrowni wiatrowych wraz z to-

warzyszącymi urządzeniami infrastruktury 
technicznej dopuszcza siĉ wewnĉtrzne drogi o 
szerokoņci 4,0 – 7,0 m oraz place manewrowe 
łączące siĉ z istniejącym dojazdem gospodar-
czym oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 1KD-Go, słuŊącym do obsługi pól, 

 c) obowiązuje wykonanie dróg i placów, wymie-
nionych w pkt 3 lit. „b”, z nawierzchni grun-
towej lub utwardzonej materiałami przepusz-
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czalnymi wodĉ, innymi jak masy bitumiczne i 
betonowe. 

§ 11. Ustala siĉ nastĉpującą zasady zagospo-
darowania ciągu wchodzącego w skład obszaru ob-
jĉtego planem - dla dojazdu gospodarczego ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 1KD-Go, usta-
la siĉ szerokoņć w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu. 

 
Rozdział 5 

Przepisy przejņciowe i końcowe 
 
§ 12. Okreņla siĉ stawkĉ procentową wzrostu 

wartoņci nieruchomoņci słuŊącą pobraniu opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717, z póňniejszymi zmianami): 
1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami: 
 a) E/R – 5%, 
 b) R - 0%; 
2) terenu ciągu oznaczonego na planie symbolem: 
 a) KD – Go – 0%. 

§ 13. Tracą moc ustalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parzĉ-
czew zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/380/05 Rady 
Gminy w Parzĉczewie z dnia 31 marca 2005 r. dla 
czĉņci terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 5 RP, w granicach okreņlonych w § 1. 

§ 14. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady  

Gminy w Parzĉczewie:  
Władysław Krawczyk 

 
Załącznik nr 1 
do uchwały nr XIII/95/11 
Rady Gminy w Parzĉczewie 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 

 
GMINA PARZĈCZEW - WIEŅ ŅLIWNIKI ORAZ WYTRZYSZCZKI 

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
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 Przewodniczący Rady  
Gminy w Parzĉczewie:  

Władysław Krawczyk 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XIII/95/11 
Rady Gminy w Parzĉczewie 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE RADY GMINY W PARZĈCZEWIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA  

UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY PARZĈCZEW OBEJMUJĄCEJ OBSZAR POŁOŉONY W SOŁECTWACH ŅLIWNIKI  

ORAZ WYTRZYSZCZKI W CZASIE WYŁOŉENIA PLANU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
 

L.p. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imiĉ, nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treņć 
 uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomoņci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu, 
dla nierucho-
moņci której 

dotyczy 

Rozstrzygniĉcie wójta w sprawie  
rozpatrzenia uwag 

Rozstrzygniĉcie Rady Gminy 
w Parzĉczewie załącznik do 
uchwały Nr XIII/95/11 z dnia  

29 wrzeņnia 2011 r. Uwagi 

Uwaga 
uwzglĉdniona 

Uwaga nie-
uwzglĉdniona 

Uwaga 
uwzglĉdniona 

Uwaga nie-
uwzglĉdniona 

1. 
15.06. 
2011 r. 

Janina Kmieć 
Trzcińsko 
Zdrój 

Brak zgody na 
jakiekolwiek 
zmiany na terenie 
działki ze wzglĉdu 
na nieuregulowa-
ną formĉ własno-
ņci (nie wiadomo 
na kogo przepisa-
na zostanie działka 
bĉdąca własnoņcią 
rodziców wnio-
skodawczyni) 

Dz. nr ewid. 
180 

E/R - strefa 
lokalizacji 
elektrowni 
wiatrowych 
wraz 
z niezbĉdną 
infrastrukturą: 
elektrownie 
wiatrowe oraz 
poza miejscami 
lokalizacji 
elektrowni 
wiatrowych 
i dróg związa-
nych z ich 
eksploatacją 
uprawy 
polowe, jako 
podstawowe 
przeznaczenie 
terenu 

 -  - 

Uwaga nieuwzglĉd-
niona poniewaŊ 
lokalizacja elektrowni 
wiatrowych zgodnie 
ze zgłoszonym 
wnioskiem ws. 
zmiany planu 
docelowo przewidy-
wana jest na działce 
sąsiedniej, 
a pozostały teren 
poza miejscami 
planowanych 
lokalizacji elektrowni 
wiatrowych pozosta-
je 
w dotychczasowym-
rolnym uŊytkowaniu 
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2.  
21.06. 
2011 r. 

Janina Kmieć 
Trzcińsko 
Zdrój 

Brak zgody na 
jakiekolwiek 
zmiany na terenie 
działki ze wzglĉdu 
na nieuregulowa-
ną formĉ własno-
ņci (nie wiadomo 
na kogo przepisa-
na zostanie działka 
bĉdąca własnoņcią 
rodziców wnio-
skodawczyni) 

Dz. nr ewid. 
180 

E/R - strefa 
lokalizacji 
elektrowni 
wiatrowych 
wraz 
z niezbĉdną 
infrastrukturą: 
elektrownie 
wiatrowe oraz 
poza miejscami 
lokalizacji 
elektrowni 
wiatrowych 
i dróg związa-
nych z ich 
eksploatacją 
uprawy 
polowe, jako 
podstawowe 
przeznaczenie 
terenu 

 -  - 

Uwaga nieuwzglĉd-
niona poniewaŊ 
lokalizacja elektrowni 
wiatrowych zgodnie 
ze zgłoszonym 
wnioskiem ws. 
zmiany planu 
docelowo przewidy-
wana jest na działce 
sąsiedniej, 
a pozostały teren 
poza miejscami 
planowanych 
lokalizacji elektrowni 
wiatrowych pozosta-
je 
w dotychczasowym-
rolnym uŊytkowaniu 

 
 Przewodniczący Rady  

Gminy w Parzĉczewie:  
Władysław Krawczyk 

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr XIII/95/11 
Rady Gminy w Parzĉczewie 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE RADY GMINY O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PARZĈCZEW OBEJMUJĄCEJ OBSZAR 
POŁOŉONY W SOŁECTWACH ŅLIWNIKI ORAZ WYTRZYSZCZKI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ NALEŉĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
Jako podstawĉ prawną, przyjĉto: 

 - ustawĉ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717, zpz), 

 - ustawĉ z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, zpz), 

 - ustawĉ z dnia 26 listopada 1998 r. o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego w 
latach 1999-2003 (Dz.U. Nr 162, poz. 1119, 
zpz), 

 - ustawĉ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoņciami (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, zpz), 

 - ustawĉ z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, 
zpz). 

Celem opracowania, jest okreņlenie sposobu 
realizacji inwestycji infrastruktury technicznej zapi-
sanych w projekcie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru objĉtego planem, 
które naleŊą do zadań własnych gminy oraz zasady 
ich finansowania. Gmina nie poniesie Ŋadnych kosz-
tów związanych z realizacją infrastruktury technicz-
nej na obszarze objĉtym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego, wszystkie inwestycje 
związane z funkcjonowaniem farmy wiatrowej bĉdą 
realizowane na koszt inwestora. 
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Władysław Krawczyk 
3313

 
3314 

3314  

 
UCHWAŁA NR X/101/11 RADY GMINY SZCZERCÓW 

  
 z dnia 6 paňdziernika 2011 r. 

 
w sprawie okreņlenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajĉć nauczycieli  

szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz nauczycieli  
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki okreņlone dla stanowisk  

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 


