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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Maszewo. 

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Maszewo 
Nr XXIV/120/09 z dnia 28 września 2009 roku 
w sprawie ustalenia opłat za wyşywienie dziecka 
oraz opłaty za dodatkowe zajęcia świadczone przez 
przedszkole prowadzone przez Gminę Maszewo. 

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództw Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Marzanna Zbierzak 
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UCHWAŁA NR XV/110/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE 

 z dnia 30 września 2011r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego na 

gruntach obrębu Borowina w gminie Szprotawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póŝniej-
szymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 
z póŝniejszymi zmianami), w związku z uchwałą  
Nr LIX/461/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia  
24 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego parku wiatrowego na gruntach obrębu 
Borowina w gminie Szprotawa, po stwierdzeniu 
zgodności ustaleń projektu planu z ustaleniami stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Szprotawa uchwa-
lonego uchwałą Nr XXVI/144/2000 z dnia 30 czerwca 
2000r. z póŝniejszymi zmianami, uchwala się co na-
stępuje:  

Rozdział 1 

Przedmiot i zakres ustaleń planu. 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego parku wiatrowego na grun-
tach obrębu Borowina w gminie Szprotawa, zwany 
dalej planem. 

§ 2. 1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest 
rysunek planu – załącznik graficzny nr 1 w skali 
1:2000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy i Miasta Szprotawa. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały, nie zawie-
rającymi ustaleń planu, są: 

1) załącznik nr 2 – „Rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej oraz zasadach 
ich finansowania”; 

2) załącznik nr 3 – „Rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 
planu”. 

§ 3. 1. W planie określono: 

1) w rozdziale 2 i 3 uchwały oraz na rysunku pla-
nu:  

a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jące tereny o róşnym przeznaczeniu lub róş-
nych zasadach zagospodarowania, 

b) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

c) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, 

f) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝ-
niki intensywności zabudowy, 

g) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, 

h) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, 

i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

2) w rozdziale 4 uchwały:  

a) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem,  

b) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenów,  

c) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.  
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2. Obowiązujące ustalenia na rysunku planu to: 
przebiegi linii rozgraniczających, przebiegi linii elek-
troenergetycznych, orientacyjne lokalizacje stano-
wisk archeologicznych, przebieg granicy strefy OW 
obserwacji archeologicznej i granicy obszarów obję-
tych planem oraz oznaczenia terenów. 

3. Uşyte w niniejszej uchwale określenia ozna-
czają: 

1) elektrownia wiatrowa – budowla wraz z urzą-
dzeniami technicznymi przetwarzająca energię 
mechaniczną wiatru na energię elektryczną; 

2) park wiatrowy – zespół elektrowni wiatrowych 
wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi 
i komunikacyjnymi oraz sieciami i instalacjami. 

§ 4. 1. Dla obszarów objętych planem obowiązu-
ją ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, za-
sady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury 
technicznej, zasady ochrony środowiska i dóbr kul-
tury oraz reguły realizacji zagospodarowania, zawar-
te w ustaleniach tekstowych w rozdziałach  
2 i 4 niniejszej uchwały. 

2. Obszary objęte planem podzielono liniami 
rozgraniczającymi na tereny o róşnych funkcjach 
i róşnych zasadach zagospodarowania. Terenom, 
którym nadano oznaczenia literowe lub liczbowe 
i literowe, odpowiadają ustalenia szczegółowe za-
warte w rozdziale 3 niniejszej uchwały. 

3. Przebiegi linii rozgraniczających określa rysu-
nek planu. Ustalone linie rozgraniczające są przesą-
dzonymi, obowiązującymi granicami wydzielanych 
terenów. Granice obrębów wiejskich są jednocze-
śnie ustalonymi liniami rozgraniczającymi. 

4. Uşyte w uchwale określenia: „ustala się”, 
„wymaga się”, „winny” i „naleşy” formułują wa-
runki, które są ustaleniami planu. 

Rozdział 2 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania 
terenów. 

§ 5. Przeznaczenie terenów - podstawowe usta-
lenia funkcjonalne. 

1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi określono w ustaleniach szczegó-
łowych, w rozdziale 3 niniejszej uchwały. 

2. Obszary objęte planem to w stanie istnieją-
cym w przewadze tereny rolnicze i leśne. Na części 
gruntów rolniczych dopuszcza się lokalizację elek-
trowni wiatrowej wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi – zgodnie z obowiązującym „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy i Miasta Szprotawa”. 

3. Terenom wydzielonym na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi nadano oznaczenia litero-
we lub liczbowe i literowe mające odpowiedniki 
barwne w wersji kolorowej rysunku planu. Symbole 
literowe określają funkcje podstawowe (dominują-
ce) wyodrębnionych terenów. 

4. W planie ustalono podstawowe przeznaczenie 
terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi. 

Podstawowe przeznaczenie terenu winno stać się 
w trakcie realizacji ustaleń planu dominującą formą 
wykorzystania terenu. W ramach przeznaczenia 
podstawowego mieszczą się towarzyszące elementy 
zagospodarowania warunkujące prawidłową reali-
zację funkcji podstawowej. Przeznaczenie uzupełnia-
jące określają szczegółowe ustalenia tekstowe. 

5. Na wydzielonych terenach dopuszcza się loka-
lizowanie innych funkcji uzupełniających podsta-
wowe przeznaczenia terenów niş te określone 
w ustaleniach szczegółowych, o ile nie stoi to 
w sprzeczności z przepisami prawa powszechnego 
i innymi ustaleniami planu oraz nie ogranicza moş-
liwości realizowania ustalonego planem zainwesto-
wania. 

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 

1. W rozdziale 3 niniejszej uchwały w ustaleniach 
szczegółowych dotyczących poszczególnych tere-
nów wydzielanych liniami rozgraniczającymi ustalo-
no wymagania dotyczące sposobów zagospodaro-
wania poszczególnych terenów. 

2. Wymaga się, aby usytuowanie projektowane-
go zainwestowania związanego z parkiem wiatro-
wym respektowało odległości ustalone w przepi-
sach prawa powszechnego i polskich normach, 
w szczególności od krawędzi jezdni dróg publicz-
nych, lasów, wód otwartych i linii elektroenerge-
tycznych. 

3. Zabrania się sytuowania reklam na konstruk-
cjach elektrowni wiatrowych, przy czym zakaz nie 
dotyczy oznaczeń fabrycznych producenta urządzeń. 

4. Zabrania się sytuowania reklam na terenach 
lasów, w szpalerach drzew oraz na drzewach i w 
odległości mniejszej niş 1 m od zasięgu ich koron. 

5. Umieszczanie wolnostojących reklam i zna-
ków nie moşe powodować utrudnień w komunikacji 
kołowej oraz percepcji znaków i sygnałów drogo-
wych - dla zapewnienia bezpieczeństwa uşytkowni-
kom ciągów komunikacyjnych. 

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego. 

1. Dla określenia dopuszczalnego poziomu hała-
su w środowisku zalicza się zabudowę zagrodową 
dopuszczoną do realizacji w obrębie terenów 1R do 
grupy 3.b – „tereny zabudowy zagrodowej”, zgod-
nie z przepisami odrębnymi. 

2. Realizacja elektrowni wiatrowej nie moşe po-
wodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
hałasu ustalonych w przepisach prawa powszech-
nego dla terenów istniejącej i projektowanej zabu-
dowy lokalizowanej w sąsiedztwie. 

3. Wymaga się zapewnienia skutecznej ochrony 
podłoşa gruntowego i gleb oraz wód powierzchnio-
wych i podziemnych przed zanieczyszczeniami, 
w szczególności substancjami ropopochodnymi  
– na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji parku 
wiatrowego. 
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4. W trakcie eksploatacji elektrowni wiatrowej 
wymaga się prowadzenia przez jej uşytkownika mo-
nitoringu skutków funkcjonowania parku wiatrowe-
go, w szczególności w zakresie jego wpływu na wa-
runki klimatu akustycznego, na środowisko przyrod-
nicze oraz śmiertelność ptaków i nietoperzy. 

5. Po zakończeniu eksploatacji parku wiatrowego 
i demontaşu jego urządzeń ustala się rekultywację 
terenów w kierunku rolnym, dopuszczając realizo-
wanie zadarnień i zalesień. 

6. Na obszarach objętych planem ustala się za-
chowanie istniejących lasów. 

7. Wymaga się, aby realizując dopuszczane pla-
nem zainwestowanie nie naruszać systemów korze-
niowych drzew prowadząc roboty ziemne poza za-
sięgiem ich koron. Wymaga się zabezpieczania 
drzew na placach budów dla ich ochrony przed 
zniszczeniem mechanicznym. 

8. Na obszarach objętych planem dopuszcza się 
wprowadzanie nasadzeń zieleni wysokiej, o ile nie 
ogranicza to moşliwości realizowania ustalonego 
planem zainwestowania. 

9. W granicach planu nie dopuszcza się składo-
wania odpadów. Dopuszcza się wykorzystywanie 
nadwyşek mas ziemnych powstałych w trakcie reali-
zowania elektrowni do prac rekultywacyjnych. 

10. Na obszarach objętych planem nie ogranicza 
się moşliwości prowadzenia prac dokumentacyjnych 
złóş surowców mineralnych i wód podziemnych. 

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

1. Prowadzenie robót ziemnych w obrębie strefy 
OW obserwacji archeologicznej oraz w rejonie ozna-
czonych na rysunku planu stanowisk archeologicz-
nych naleşy poprzedzić uzgodnieniem z wojewódz-
kim konserwatorem zabytków. 

2. Na całym obszarze objętym planem w razie 
odkrycia podczas robót ziemnych przedmiotu 
o cechach zabytku, naleşy wstrzymać prace, zabez-
pieczyć miejsce odkrycia i przedmiot oraz zawiado-
mić o odkryciu wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków, a jeśli nie jest to moşliwe – burmistrza miasta. 

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych. 

1. Terenami przestrzeni publicznej na obszarach 
objętych planem są elementy układu komunikacji. 

2. W liniach rozgraniczających dróg publicznych 
oznaczonych na rysunku planu nie dopuszcza się 
sytuowania obiektów kubaturowych, dopuszcza się 
natomiast prowadzenie kablowych sieci infrastruk-
tury technicznej. 

3. Wzdłuş dróg publicznych nie dopuszcza się 
realizacji nowych ogrodzeń pełnych. 

4. Pozostałe wymagania dotyczące kształtowania 
przestrzeni publicznych zawarto w rozdziale 3 
uchwały, w ustaleniach szczegółowych dotyczących 
dróg. 

§ 10. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu. 

1. Na części obszarów objętych planem nie do-
puszcza się lokalizowania zabudowy kubaturowej  
– zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi 
w rozdziale 3 niniejszej uchwały. 

2. Parametry projektowanej elektrowni wiatro-
wej ustalono w ustaleniach szczegółowych dla tere-
nu E(W) w § 15 niniejszej uchwały. 

§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów. 

1. Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego określono w § 7 niniejszej 
uchwały. 

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, za-
bytków i dóbr kultury określono w § 8 niniejszej 
uchwały. 

3. Na obszarach objętych planem nie występują 
tereny potencjalnie naraşone na osuwanie się mas 
ziemnych, ani tereny zagroşone niebezpieczeń-
stwem powodzi. 

4. W granicach obszarów objętych planem brak 
obiektów i obszarów objętych indywidualnymi for-
mami ochrony przyrody. 

5. Ochronie podlegają istniejące uşytki leśne (ZL) 
ustalone do zachowania. 

6. Na obszarach objętych planem nie ma tere-
nów ani obszarów górniczych. 

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu. 

1. Realizacja parku wiatrowego wymaga geo-
technicznego rozpoznania warunków posadowienia 
elektrowni wiatrowych.  

2. Pozostałe warunki i ograniczenia w zagospo-
darowaniu terenów określono w rozdziale 3 niniej-
szej uchwały.  

§ 13. Podstawowe zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemu komunikacji. 

1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów 
poprzez sieć istniejących dróg publicznych oraz za 
pośrednictwem dróg wewnętrznych. 

2. W granicach opracowania dopuszcza się reali-
zację dróg wewnętrznych dla obsługi gruntów rol-
nych i leśnych oraz elektrowni wiatrowych, jeşeli nie 
uniemoşliwi to realizowania zagospodarowania 
ustalonego planem. 

3. Na obszarach objętych planem nie ogranicza 
się moşliwości wytyczania szlaków i ścieşek rowe-
rowych, szlaków turystycznych dla pieszych i do 
jazdy konnej – pod warunkiem, şe nie ograniczy to 
moşliwości realizacji ustaleń funkcjonalnych 
i przestrzennych planu. 

4. Szczegółowe ustalenia dotyczące poszczegól-
nych dróg publicznych zawiera rozdział 3 niniejszej 
uchwały oraz rysunek planu. 
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5. Dopuszcza się ustalanie słuşebności grunto-
wej, w szczególności dla zapewnienia dostępu do 
obiektów i urządzeń parku wiatrowego oraz innych 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. 

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej. 

1. Dopuszcza się trwałą adaptację wszystkich 
istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu nie 
kolidujących z zainwestowaniem przesądzonym 
niniejszym planem. 

2. Nie ogranicza się moşliwości przebudowy ist-
niejących systemów infrastruktury technicznej. 

3. Sposób eliminowania kolizji pomiędzy plano-
wanymi inwestycjami a istniejącymi sieciami lub 
urządzeniami infrastruktury technicznej naleşy 
uzgadniać z administratorami poszczególnych sys-
temów. 

4. Na całym obszarze objętym planem nie ogra-
nicza się moşliwości realizacji nowych sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej, w szczególno-
ści nowych sieci elektroenergetycznych związanych 
z lokalizacją parku wiatrowego. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi. 

§ 15. Teren oznaczony symbolem E(W) 

1. Podstawowe przeznaczenie – teren elektrowni 
wiatrowej. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: uşytki rolne, 
wewnętrzne drogi dojazdowe, place manewrowe 
i miejsca postojowe dla samochodów, kablowe linie 
elektroenergetyczne oraz inne obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, łączności oraz gospodarki 
komunalnej. 

3. Ustala się maksymalną dopuszczalną wyso-
kość budowli - 185m (konstrukcja wieşy wraz 
z wirnikiem w jego najwyşszym połoşeniu). 

4. Elektrownia wiatrowa, jako przeszkoda lotni-
cza, wymaga oznakowania przeszkodowego - gra-
ficzno-kolorystycznego i świetlnego oraz zgłoszenia 
do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i do wła-
ściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojsko-
wym w zakresie określonym w przepisach prawa 
powszechnego. 

5. Po zakończeniu eksploatacji parku wiatrowego 
naleşy przywrócić pierwotny stan terenów umoşli-
wiając kontynuację ich uşytkowania w sposób do-
tychczasowy – rolniczy lub przeznaczenie pod zale-
sienia. 

§ 16. Tereny oznaczone symbolem R i 1R 

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze 
i wewnętrzne drogi dojazdowe. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: linie elektro-
energetyczne i inne sieci infrastruktury technicznej, 
uprawy ogrodnicze, plantacje, sady, stawy rybne 

i inne wody powierzchniowe, urządzenia meliora-
cyjne, dolesienia, zieleń śródpolna oraz obiekty 
i urządzenia gospodarki komunalnej, infrastruktury 
technicznej i łączności – na dopuszczanych do wy-
dzielenia działkach o powierzchni do 200m2. 

3. Ustala się zachowanie istniejących urządzeń 
melioracyjnych, nie ograniczając moşliwości ich 
modernizacji i rozbudowy. 

4. Ustala się zachowanie istniejących zadrzewień 
śródpolnych nie kolidujących z projektowanym za-
inwestowaniem lokalizowanym na podstawie ni-
niejszego planu. Nie ogranicza się moşliwości 
wprowadzania nowych nasadzeń zieleni wysokiej 
i dolesień – jeşeli nie ograniczają one moşliwości 
realizowania ustalonego planem zainwestowania. 

5. W obrębie terenu oznaczonego symbolem R 
ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej. 

6. W obrębie terenów oznaczonych jako 1R do-
puszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej. 

7. Ustala się maksymalną dopuszczalną wyso-
kość projektowanej zabudowy mierzoną od poziomu 
terenu przy głównym wejściu do budynku do linii 
kalenicy lub najwyşszego punktu pokrycia dacho-
wego – 9 m. 

8. Dla projektowanej zabudowy – za wyjątkiem 
budynków gospodarczych i garaşy o powierzchni 
zabudowy mniejszej niş 20m2 – ustala się dachy 
strome, dwu- lub czterospadowe, o kącie nachylenia 
połaci głównych od 30 do 45 stopni. 

9. W projektowanych obiektach wymaga się sto-
sowania naturalnych materiałów wykończeniowych, 
w szczególności drewna, kamienia, tynków natural-
nych, dachówki, łupka – z dopuszczeniem łupka 
sztucznego. 

§ 17. Tereny oznaczone symbolem ZL 

1. Przeznaczenie podstawowe – lasy. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: obiekty i urzą-
dzenia związane z gospodarką leśną i rolną, drogi 
związane z przeznaczeniem podstawowym, zieleń 
niska, wody otwarte, obiekty infrastruktury tech-
nicznej – w zakresie niesprzecznym z zasadami 
ochrony gruntów leśnych. 

§ 18. Teren oznaczony symbolem: KDL 

1. Istniejąca droga lokalna, jednojezdniowa,  
o 2 pasach ruchu – do zachowania. 

2. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza 
się prowadzenie podziemnych sieci infrastruktury 
technicznej. 

§ 19. Teren oznaczony symbolem: KDD 

1. Istniejąca droga dojazdowa, jednojezdniowa, 
o 2 pasach ruchu – do zachowania. 

2. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza 
się prowadzenie podziemnych sieci infrastruktury 
technicznej.
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Rozdział 4 

Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu. 

§ 20. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
oraz podziału nieruchomości objętych planem. 

1. Dla stwierdzenia zgodności podziału nieru-
chomości z ustaleniami planu naleşy ustalić, czy 
przewidywane przeznaczenie dzielonego terenu jest 
zgodne z planem oraz czy istnieje moşliwość zgod-
nego z planem zagospodarowania działek gruntu. 

2. Wydzielane działki winny posiadać dostęp do 
ustalonych w planie dróg publicznych – bezpośredni 
lub pośrednio, poprzez drogi wewnętrzne. 

3. Dla zapewnienia dostępu do dróg publicznych 
dopuszcza się ustalanie słuşebności gruntowej. 

4. W granicach objętych planem nie wyznaczono 
obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń 
nieruchomości i ich ponownego podziału. 

5. Nie ogranicza się moşliwości dokonywania 
połączenia i ponownego podziału gruntów na zasa-
dach określonych w przepisach odrębnych. 

6. Nie ustala się minimalnej powierzchni działek 
budowlanych uzyskiwanych w wyniku scalania 
i podziału nieruchomości. 

7. Ustala się minimalną szerokość frontów dzia-
łek budowlanych uzyskiwanych w wyniku scalania 
i podziału nieruchomości – 10m. 

8. Ustalona minimalna szerokość frontów działek 
nie dotyczy parceli, wydzielanych pod infrastrukturę 
techniczną i drogową. 

9. Kąt połoşenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego winien mieścić się w zakresie  

60-120 stopni z prawem odstępstwa od wyşej wy-
mienionego wymogu w przypadkach uzasadnionych 
istniejącymi uwarunkowaniami terenowo – praw-
nymi. 

§ 21. Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania terenów. 

Na wszystkich terenach poza uşytkami leśnymi 
i rowami melioracyjnymi mogą być czasowo lokali-
zowane maszty pomiarowe, drogi dojazdowe nie-
zbędne w czasie budowy parku wiatrowego, składy 
materiałów budowlanych, zaplecza budów, nieuciąş-
liwe obiekty gospodarcze, obiekty i urządzenia go-
spodarki komunalnej, itp.  

§ 22. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 

Ustala się stawkę procentową słuşącą naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości 30%.  

Rozdział 5 

Ustalenia końcowe. 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Szprotawy. 

§ 24. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Skawiński 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XV/110/2011 

Rady Miejskiej w Szprotawie 

z dnia 30 września 2011r. 

 

 

Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XV/110/2011 

Rady Miejskiej w Szprotawie 
z dnia 30 września 2011r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej oraz zasadach ich finansowania 

1. Teren objęty ustaleniami planu jest w stanie 
istniejącym niezabudowany. 

2. Uchwalenie planu i realizacja jego ustaleń nie 
spowoduje konieczności budowy finansowa-
nych ze środków komunalnych nowych sieci 
i urządzeń systemu sieci sanitarnych ani oświe-
tlenia dróg. 

3. Na obszarach objętych planem nie przewiduje 
się równieş komunalnych inwestycji komunika-
cyjnych. 

4. Ewentualna budowa, rozbudowa lub przebu-
dowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych 
będzie realizowana przez inwestora parku wia-
trowego, zgodnie z zasadami określonymi 
w ustawie Prawo energetyczne na warunkach 
określonych przez operatorów systemów prze-
syłowych i dystrybucyjnych. 

5. Realizacja ustalonego planem zagospodarowa-
nia nie wymaga przebudowywania ani likwida-
cji istniejących sieci komunalnych. 
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Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XV/110/2011 

Rady Miejskiej w Szprotawie 
z dnia 30 września 2011r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
zgłoszonych do projektu planu 

W trakcie wyłoşenia dokumentacji miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego parku wia-

trowego na gruntach obrębu Borowina w gminie 
Szprotawa do publicznego wglądu, to jest w okresie 
od 10 czerwca do 25 lipca 2011r., do projektu planu 
nie zostały zgłoszone şadne uwagi.  

Po zakończeniu okresu wyłoşenia, w terminie prze-
widzianym ustawowo na składanie uwag do projek-
tu planu równieş nie zgłoszono uwag.  

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XI/101/2011 

 RADY MIASTA ŻAGAŃ 

 z dnia 30 września 2011r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/6/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia 

strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań 

Na podstawie art. 13 b ust. 3, 4, 5 i art. 13 f ust. 2 
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicz-
nych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086, zm. Dz. U.  
Nr 273, poz. 2703) oraz w oparciu o art. 18 ust. 2  
pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXXVII/6/2009 Rady 
Miasta Şagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie: 
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 
oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobiera-
nia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 
na drogach publicznych miasta Şagań w ten sposób, 
şe: 

1) wykreśla się § 4 przedmiotowej uchwały 

2) pkt. 1 rozdziału II Załącznika nr 2 do uchwały 
otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Wy-
sokość stawek opłaty w SPP ustala Rada Mia-
sta” 

3) skreśla się pkt. 2 rozdziału II Załącznika nr 2 do 
uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Şagań. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Daniel Marchewka 
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UCHWAŁA NR 0007.122.2011 

 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE 

 z dnia 18 paŝdziernika 2011r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulechów - Brzezie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) i art. 20 ust. 1 

i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


