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zał>cznik nr 6 
do uchwały nr III/10/10 

Rady Gminy Chełmca 
z dnia 20 grudnia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoconego do publicznego wgl>du projektu 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów połoconych w rejonie 

wsi Kiełbasin w żminie Chełmca z przeznaczeniem 
pod lokalizacjC kopalni wydobycia kruszywa  

i elektrowni wiatrowych 
  
W okresie wyłocenia do publicznego wgl>du projektu 
planu w dniach od 14 wrzeWnia 2010 r. do  
13 paadziernika 2010 r. oraz w terminie 14 dni od dnia 
zakoMczenia okresu wyłocenia planu nie wniesiono 
cadnych uwag do przedstawionego do uchwalenia 
projektu planu miejscowego zgodnie z art. 17 pkt 12 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,  
poz. 717 z póan. zm.).  
 
 

zał>cznik nr 7 
do uchwały nr III/10/10 

Rady Gminy Chełmca 
z dnia 20 grudnia 2010 r. 

 
Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do 

zadaM własnych gminy. 
 
RozstrzygniCcie Rady Gminy Chełmca, o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2  
i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. 
zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,  
poz. 1240 z póan. zm.) rozstrzyga siC co nastCpujeŚ 
 
W wyniku uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
połoconych w rejonie wsi Kiełbasin w Gminie Chełmca 
z przeznaczeniem pod lokalizacjC kopalni wydobycia 
kruszywa i elektrowni wiatrowych nie nast>pi realizacja 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy. 
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UCHWAŁA Nr III/11/10 

 RADY żMINY CHEŁMbA 
 z dnia 20 grudnia 2010 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoconych w rejonie wsi Sk>pe  
w gminie Chełmca z przeznaczeniem na lokalizacjC elektrowni wiatrowych. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, 

poz. 675), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. 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 i Nr 225,  
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz  
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) uchwały  
Nr XXXVI/225/09 Rady Gminy Chełmca z dnia  
11 lutego 2009 r. w sprawie przyst>pienia do 
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sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów połoconych w rejonie wsi 
Sk>pe w Gminie Chełmca z przeznaczeniem na 
lokalizacjC elektrowni wiatrowych, po stwierdzeniu 
zgodnoWci ze Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego uchwala siC, co 
nastCpujeŚ  

 
Rozdział ń 

Postanowienia ogólne 
 
§ 1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
połoconych w rejonie wsi Sk>pe w Gminie Chełmca  
z przeznaczeniem na lokalizacjC elektrowni wiatrowych. 

 
§ 2. Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa oŚ 

1) przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,  
a takce ograniczenia w dysponowaniu terenem, 
wynikaj>ce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

2) terenie – nalecy przez to rozumieć teren 
funkcjonalny, dla którego obowi>zuj> ustalenia 
planu, wyznaczony liniami rozgraniczaj>cymi oraz 
okreWlony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem 
planu; 

3) placu montacowym – nalecy przez to rozumieć 
wydzielony obszar, na którym zlokalizowana jest 
pojedyncza elektrownia wiatrowa wraz z obiektami 
infrastruktury technicznej; 

4) wskaaniku powierzchni zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć wielkoWć powierzchni zabudowy  
w stosunku do powierzchni działki lub terenu 
objCtego jednym zamierzeniem budowlanymś 

5) udziale powierzchni biologicznie czynnej – nalecy 
przez to rozumieć stosunek terenu biologicznie 
czynnego, o którym mowa w art. 3 pkt. 22 
rozporz>dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia  
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z poan. 
zm.) do powierzchni działki lub terenu objCtego 
jednym zamierzeniem budowlanym. 
 
§ 3. Uchwała składa siC z nastCpuj>cych, 

integralnych czCWciŚ 
1) tekstu planu, stanowi>cego treWć uchwałyś 
2) rysunku planu w skali 1Ś 2000, stanowi>cego 

zał>cznik graficzny Nr 1ś 
3) rozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu stanowi>ce zał>cznik Nr 2ś 
4) rozstrzygniCcia dotycz>cego sposobu realizacji 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowi>cego zał>cznik Nr 3. 
 
§ 4. Ustala siC nastCpuj>ce przeznaczenie terenów 

objCtych planemŚ 

1) tereny elektrowni wiatrowych i tereny rolnicze, 
oznaczone na rysunku planu symbolem EW/R; 

2) tereny dróg publicznych klasy D, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDD; 

3) tereny komunikacji pieszo-rowerowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KX. 
 
§ 5. Rysunek planu obowi>zuje w zakresie ustaleMŚ 

1) granicy obszaru objCtego planemś 
2) linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania; 
3) granicy strefy archeologicznej ochrony 

konserwatorskiej; 
4) strefy technicznej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej SN 15 kV; 
5) wymiarowania; 
6) przeznaczenia terenów oznaczonych odpowiednio 

symbolem literowym i numerem wyrócniaj>cym je 
spoWród innych terenów. 
 
§ 6. Rysunek planu zawiera oznaczenia 

informacyjne, nie bCd>ce ustaleniami planu, 
okreWlaj>ceŚ 
1) granicC terenów zamkniCtychś 
2) powierzchniC terenu. 

 
§ 7. Na obszarze objCtym planem nie zachodz> 

przesłanki do okreWleniaŚ 
1) zasad ochrony przyrody; 
2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnejś 
3) wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
4) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

górniczych, terenów naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnychś 

5) szczegółowych zasad i warunków scalania  
i podziału nieruchomoWci. 
 
§ 8. Na terenie objCtym planem, nalecy uwzglCdnić, 

zgodnie z przepisami odrCbnymi, uwarunkowania 
wynikaj>ce zŚ 
1) przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych 

SN 15 kV; 
2) wystCpowania urz>dzeM melioracji szczegółowej, 

przebudowa urz>dzeM melioracji wodnych musi 
umocliwiać funkcjonowanie sieci na terenach 
s>siednich. 
 
§ 9. W zakresie kształtowania ładu przestrzennego 

ustala siC zakaz lokalizowania noWników reklamowych. 
 

Rozdział 2 
Ochrona Wrodowiska oraz dziedzictwa kulturowego  

i zabytków 
 
§ 10. W zakresie ochrony Wrodowiska ustala siCŚ 

1) zakaz lokalizowania przedsiCwziCć mog>cych 
zawsze znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, za 
wyj>tkiem inwestycji celu publicznego; 

2) odprowadzanie wód deszczowych z utwardzonych 
powierzchni dróg w sposób zapewniaj>cy 
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oczyszczenie ich, w szczególnoWci separacjC 
zwi>zków ropopochodnych, zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

3) gromadzenie odpadów zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 
 
§ 11.1. Ustala siC ochronC konserwatorsk> obiektu  

o walorach historyczno-kulturowych – fragmentu linii 
kolejowej Chełmca - Mełno – oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KX1. 

2. Na obszarze obiektu, o którym mowa w pkt 1 
ustala siC zakaz zmiany przebiegu, zmiany 
ukształtowania terenu oraz nakaz zachowania urz>dzeM 
wyposacenia technicznego oraz układu zieleni. 

 
§ 12.1. Ustala siC ochronC zabytku archeologicznego, 

oznaczonego na rysunku planu, w formie strefy 
archeologicznej ochrony konserwatorskiej. 

2. Na obszarze strefy, o której mowa w ust. 1 
wszelkie roboty budowlane, w skład których wchodz> 
prace ziemne musz> być poprzedzone badaniami 
archeologicznymi realizowanymi na podstawie 
przepisów odrCbnych dotycz>cych ochrony i opieki nad 
zabytkami. 

 
§ 13.1. Ustala siC ochronC krajobrazu historyczno-

kulturowego poprzez zachowanie układu zadrzewieM 
przydrocnych i Wródpolnych. 

 
Rozdział 3 

Zasady rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej 

 
§ 14. Ustala siC prowadzenie nowo projektowanych 

sieci infrastruktury technicznej jako podziemnych za 
wyj>tkiem przył>czy tymczasowych. 

 
§ 15.1. Dla istniej>cej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej SN 15 kV ustala siC strefC 
techniczn> o szerokoWci 6,5 m licz>c od osi linii. 

2. Dla strefy technicznej, o której mowa ust. 1 
ustala siC zakaz lokalizowania budynków 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz nasadzeM 
zieleni wysokiej. 

3. Przy zagospodarowaniu strefy, o której mowa  
w ust. 1 w sposób nieokreWlony w ust. 2 nalecy 
uwzglCdnić uwarunkowania wynikaj>ce z przebiegu 
napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, 
zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

4. W przypadku skablowania lub likwidacji linii,  
o której mowa w ust. 1 ustala siC siC likwidacjC strefy. 

 
§ 16.1. Ustala siC dopuszczenie lokalizowania 

infrastruktury technicznej obsługuj>cej elektrownie 
wiatrowe. 

2. Dla infrastruktury technicznej, o której mowa  
w pkt 1 ustala siCŚ 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodCŚ 

a) dopuszczenie zaopatrzenia w wodC z sieci 
gminnej b>da indywidualnych aródeł, 

b) uwzglCdnienie wymogów przeciwpocarowych  
w zakresie lokalizowania hydrantówś 

2) odprowadzanie Wcieków sanitarnych zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś 

3) unieszkodliwianie odpadów zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

4) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z projektowanej 
lub istniej>cej sieci elektroenergetycznej na 
warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci, b>da  
z indywidualnych aródeł. 

 
Rozdział 4 

Przeznaczenie terenów i zasady ich 
zagospodarowania 

 
§ 17.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 

EW/R1, EW/R2, EW/R3, EW/R4 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – tereny elektrowni wiatrowych  

i tereny rolnicze; 
2) zakaz zabudowy za wyj>tkiem obiektów, o których 

mowa w ust. 2; 
3) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury 

technicznej i dróg wewnCtrznych. 
2. Dla terenów, o których mowa w ust 1 ustala siC 

lokalizacjC elektrowni wiatrowych wraz z infrastruktur> 
towarzysz>c>, na nastCpuj>cych warunkach i zasadach 
zabudowy: 
1) maksymaln> powierzchniC terenu przeznaczonego 

pod elektrownie wiatrowe wraz z placami 
montacowymi na 5000 m2; 

2) maksymaln> wysokoWć wiecy turbiny na 120,0 mś 
3) maksymalny promieM wirnika na 50,0 mś 
4) maksymaln> moc pojedynczej elektrowni wiatrowej 

na 3MW; 
5) dopuszczenie lokalizowania zabudowy zwi>zanej  

z obsług> elektrowni wiatrowych, zlokalizowanej  
w granicy placu montacowego, o nastCpuj>cych 
parametrach kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
a) budynki jednokondygnacyjne, 
b) maksymalna wysokoWć budynku – 6,0 m, 
c) dowolna geometria dachu i dowolne nachylenie 

połaci, 
d) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy 

na 0,05, 
e) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej na 90%; 
6) obsługC komunikacyjn> poszczególnych terenów 

bezpoWrednio z drogi publicznej KDD1 lub za 
pomoc> dróg wewnCtrznychś 

7) oznakowanie urz>dzeM w zakresie przeszkód 
lotniczych zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

8) minimaln> odległoWć pojedynczej elektrowni 
wiatrowej od zabudowy mieszkaniowej  
i zagrodowej zgodn> z przepisami odrCbnymi 
dotycz>cymi dopuszczalnych poziomów hałasu  
w Wrodowiskuś 

9) minimaln> odległoWć pojedynczej elektrowni 
wiatrowej równ> promieniowi wirnika od terenów 
dróg publicznych, terenów komunikacji pieszo-
rowerowej, terenów zamkniCtych, stref technicznych 
napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 
15kV i innych napowietrznych obiektów 
infrastruktury technicznej; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 178 – 10129 – Poz. 1509 
 

 10) zakaz lokalizowania elektrowni wiatrowych, których 
uci>cliwoWć wykracza poza granice obszaru objCtego 
planem. 
 
§ 18. Dla terenu KDD1 ustala siCŚ 

1) przeznaczenie – droga publiczna klasy D; 
2) szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych na 15,0 mś 
3) dopuszczenie lokalizacji infrastruktury technicznej. 

 
§ 19. Dla terenu oznaczonego symbolem KX1 ustala 

siCŚ 
1) przeznaczenie – tereny komunikacji pieszo-

rowerowej; 
2) dopuszczenie realizacji sieci i obiektów 

infrastruktury technicznej oraz elementów małej 
architektury. 

 
Rozdział 5 

Przepisy przejWciowe i koMcowe 
 
§ 20. Do czasu zagospodarowania poszczególnych 

terenów zgodnie z okreWlonymi w planie 
przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania, mocna 
je tymczasowo ucytkować w sposób dotychczasowy. 

 
§ 21. Ustala siC stawkC procentow>, wynikaj>c> ze 

wzrostu wartoWci nieruchomoWci w wyniku uchwalenia 
planu miejscowego: 
1) dla terenów oznaczonych symbolami EW/R  

w wysokoWci 30%ś 
2) dla terenu oznaczonego symbolem KDD1 i KX  

w wysokoWci 0%. 
 
§ 22. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy Chełmca. 
 
§ 23. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega 
publikacji na stronie internetowej bip.gminachelmza.pl. 
 

Przewodnicz>cy 
Rady Gminy 

Janusz IwaMski 
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zał>cznik nr 1 
do uchwały nr III/11/10 

Rady Gminy Chełmca 
z dnia 20 grudnia 2010 r. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr III/11/10 

Rady Gminy Chełmca 
z dnia 20 grudnia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoconego do publicznego wgl>du projektu 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów połoconych w rejonie 

wsi Sk>pe w żminie Chełmca z przeznaczeniem na 
lokalizacjC kopalni elektrowni wiatrowych 

 
W okresie wyłocenia do publicznego wgl>du projektu 
planu w dniach od 14 wrzeWnia 2010 r. do  
13 paadziernika 2010 r. oraz w terminie 14 dni od dnia 
zakoMczenia okresu wyłocenia planu nie wniesiono 
cadnych uwag do przedstawionego do uchwalenia 
projektu planu miejscowego zgodnie z art. 17 pkt 12 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,  
poz. 717 z póan. zm.).  
 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr III/11/10 

Rady Gminy Chełmca 
z dnia 20 grudnia 2010 r. 

 
Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do 

zadaM własnych gminy. 
 

 
RozstrzygniCcie Rady Gminy Chełmca, o sposobie 

realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717z póan. zm), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z póan. zm.) oraz  
art. 216 ust. 2 pkt 1z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy  
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240  
z póan. zm.) rozstrzyga siC co nastCpujeŚ 
 
W wyniku uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
połoconych w rejonie wsi Sk>pe w Gminie Chełmca  
z przeznaczeniem na lokalizacjC elektrowni wiatrowych 
nie nast>pi realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy. 
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UCHWAŁA Nr IV/23/11 

 RADY żMINY D=BROWA CHEŁMILSKA 
 z dnia 17 lutego 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 29Ń/2, 29Ń/3, 
29Ń/4, 29Ń/5 obrCb geodezyjny Ostromecko we wsi Nowy Dwór, gm. D>browa ChełmiMska. 
 

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.)1 oraz na 
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591, ze zm.)2 Rada Gminy uchwala co 
nastCpujeŚ  

 
 
 
 
 

Rozdział ń 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

studium uwarunkowaM i kierunków za-gospodarowania 
przestrzennego gminy D>browa ChełmiMska, 
uchwalonego uchwał> Nr XXVI/184/05 Rady Gminy 
D>browa ChełmiMska z dnia 7 grudnia 2005 r., uchwala 
siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru działek nr 290/2, 290/3, 290/4, 290/5 obrCb 
geodezyjny Ostromecko we wsi Nowy Dwór, gm. 
D>browa ChełmiMska. 


