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UCHWAIA NR XXVłń72łŃ9 

Rady Gminy Przybiernów 

z dnia 27 maja 2009 r. 

 

w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Przybiernów 

dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz i LeszcznoŁ 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie 
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, 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; 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 i Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 

ust. 1, oraz 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. 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, Nr 220, poz. 1413) uchwala się, co nastę”uje: 

ŚziaJ I 
Ustalenia ogólne 

 

RozdziaJ ń 

Zakres Regulacji 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XXXVIIIł235ł06 Rady Gminy Przybiernów z dnia 26 ”audziernika 
2006 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego, 

”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy Przybiernówｬ ”rzyjętego uchwaJą Nr XXXł225ł02 Rady Gminy Przybiernów z dnia 27 
marca 2002 rŁ zmienionego uchwaJą Nr III/15/06 Rady Gminy Przybiernów z dnia 29 grudnia 2006 r., 

zmienionego uchwaJą Nr XIXł123ł08 Rady Gminy Przybiernów z dnia 27 ”audziernika 2008 r., uchwala 

się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego dla obszaru ”oJowonego w obrębach Rokita, Moracz 
i Leszczno w gminie Przybiernów, zwanym dalej ”lanem miejscowymŁ 

2. Plan obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni 252,68 ha, którego granice ”rzedstawiono na rysunku 
”lanu w skali 1:5000 stanowiącym zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

3. Przedmiotem miejscowego planu jest ustalenie zasad zagos”odarowania obszarów lokalizacji elek-

trowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą technicznąŁ 

4. Integralnymi czę`ciami uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJączniki graficzne - rysunki planu miejscowego: 

a) zaJącznik nr 1 - rysunek w skali 1: 5000, 

b) zaJącznik nr 2 - rysunek w skali 1: 2000; 

2) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Przybiernówｬ 
dla obszaru objętego ”lanem, stanowiący zaJącznik nr 3; 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Przybiernów o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”la-

nu, stanowiące zaJącznik nr 4; 

4) rozstrzygnięcie Rady Gminy Przybiernów o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące za-

Jącznik nr 5. 
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§ 2. 1. Na obszarze ”lanu, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagos”odarowania, a takwe szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki inten-

sywno`ci zabudowy; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
4) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci; 
5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

6) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
7) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w artŁ 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Ustalenia planu miejscowego obejmują: 

1) tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych i u”raw rolnych z zakazem lokalizacji zabudowy na staJy ”o-

byt ludzi, ograniczone nie”rzekraczalną linia zabudowy, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem - E/R; 

2) tereny rolnicze objęte zakazem zabudowy na staJy ”obyt ludzi, oznaczone na rysunku ”lanu symbo-

lem - R; 

3) o`rodek obsJugi le`nictwa - skJad drewna, oznaczony na rysunku ”lanu symbolem - RLU; 

4) tereny lasów objęte zakazem zabudowy, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem - ZL; 

5) teren wód ”owierzchniowych `ródlądowych - rzeka WoJczenica, oznaczony na rysunku ”lanu symbo-

lem - WS; 

6) teren urządzeL i sieci infrastruktury technicznej, w tym ”odstacji trakcyjnej SNł15 kV - oznaczony na 

rysunku planu symbolem - E; 

7) teren istniejącej drogi powiatowej klasy zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem - KDZ; 

8) teren zamknięty - linia kolejowa, oznaczony na rysunku planu symbolem - TZ. 

3. Tereny objęte ”lanem do chwili ich zagos”odarowania zgodnie z ”rojektowaną funkcją mogą być 
uwytkowane w s”osób dotychczasowyŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia z zakresu ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego i krajobrazu kulturowego 

§ 3. W zakresie `rodowiska ”rzyrodniczego i krajobrazu kulturowego ustala się: 

1) obowiązek zabez”ieczenia `rodowiska ”rzed emisją szkodliwych fal elektromagnetycznych, ”orawe-

niem ”rądem i Jadunkami elektrostatycznymi; 
2) budowa elektrowni wiatrowych wymaga ”rze”rowadzenia ”ostę”owania w s”rawie oceny oddziaJy-

wania na `rodowisko zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
3) ”o zakoLczeniu ”rac inwestycyjnych teren nalewy ”rzywrócić do stanu, umowliwiającego kontynuację 

jego uwytkowania w dotychczasowy s”osób; 
4) zakaz zmiany stosunków wodnych, zasy”ywania oczek wodnych i bezod”Jywowych zagJębieL terenu; 
5) zakaz zmiany konfiguracji terenu - zmiany powstaJe w wyniku ”rowadzonych ”rac budowlanych nale-

wy ”rzywrócić do stanu umowliwiającego kontynuację jego uwytkowania w dotychczasowy s”osób; 
6) zakaz lokalizacji obiektów ”owodujących ”rzekroczenie do”uszczalnych norm uciąwliwo`ci ”oza gra-

nicami obszaru. 

§ 4. Na terenie o”racowania brak jest obszarów i obiektów, dla których nalewaJoby ustalić ogranicze-

nia z tytuJu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnejŁ 

§ 5. Czę`ć obszaru objętego ”lanem, oznaczona na rysunkach ”lanu, ”oJowona jest w obszarze nara-

wonym na niebez”ieczeLstwo ”owodziŁ 
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RozdziaJ 3 

Ustalenia z zakresu obsJugi inwynieryjnej i komunikacji 

§ 6. źasady budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji: 

1) elektrownie będą ”racowaJy bezobsJugowo, w związku z czym nie ”rojektuje się uzbrojenia terenu 
w zakresie zao”atrzenia w wodę, od”rowadzania `cieków, zao”atrzenia w gaz; 

2) inwestor zobowiązany jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi do ”owiado-

mienia od”owiednich wJadz lotniczych, o ”rzewidywanym terminie zakoLczenia budowy oraz do wy-

konania oznakowania ”rzeszkodowego wraz z ”odaniem dokJadnych ws”óJrzędnych geograficznych 
urządzeL ”owoJując się na numer ewidencyjny ”rzeszkody lotniczej - od”owiedni dla terenów ozna-

czonych na zaJączniku graficznym; 

3) elektrownie nalewy ”oJączyć między sobą i z istniejącą stacją elektroenergetyczną 110 kV ｭMoraczｬ 
lub inną, ”rojektowaną stacją transformatorową SNł110 kV, zlokalizowaną ”oza obszarem o”raco-

wania - kablową siecią elektroenergetyczną `rednich na”ięć zlokalizowaną na terenach oznaczonych 
symbolami śłR i RŁ Śo”uszcza się uJowenie sieci teletechnicznej (kabli sterowania i automatyki) w li-
niach rozgraniczenia istniejących dróg i ”rojektowanych dróg serwisowych; 

4) wystę”ujące w granicach o”racowania elektroenergetyczne i telekomunikacyjne sieci oraz urządzenia 
drenarskie i melioracyjne muszą być zachowaneŁ W ”rzy”adku kolizji z ”rojektowanymi urządzeniami 
nalewy je ”rzebudować zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

5) obsJuga komunikacyjna obszaru ”lanu i ”oszczególnych terenów z istniejącej drogi ”owiatowej 
o symbolu KDZ oraz przez drogi serwisowe realizowane na potrzeby budowy i eksploatacji elektrowni 

wiatrowych, szeroko`ć dróg serwisowych w liniach rozgraniczających - od 4,0 m do 7,0 m; 

6) utrzymuje się istniejące drogi ”olne z mowliwo`cią ich wykorzystania jako drogi serwisowe niezbędne 
do ”rawidJowego funkcjonowania zes”oJu elektrowni wiatrowych; 

7) do”uszcza się budowę nowych lub ”oszerzenie istniejących zjazdów z drogi ”ublicznej oznaczonej 
symbolem KŚź zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

8) w celu ”rowadzenia ”rac eks”loatacyjnych do”uszcza się dojazd do stanowisk sJu”owych i ”rzewo-

dów istniejących linii elektroenergetycznychŁ 

ŚziaJ II 
Ustalenia szczegóJowe 

 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 

§ 7. 1. Na terenach o Jącznej ”owierzchni 97,22 ha, oznaczonych na zaJączniku nr 2, symbolem E/R 

ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: obszar lokalizacji do 8 wiew elektrowni wiatrowych o mocy od 1,5 MW 

do 4,0 MW kawda, o Jącznej mocy nie ”rzekraczającej 32 MW - ”oza lokalizacją elektrowni wiatro-

wych uwytkowanie wyJącznie rolnicze z zakazem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej lub innej ”rze-

znaczonej na staJy ”obyt ludzi; 
2) szczegóJowa lokalizacja elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nastą”i na eta”ie 

s”orządzania ”rojektów budowlanych; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć wiewy ”onad ”oziom terenu - 140,0 m, 

b) maksymalna wysoko`ć skrajnego ”unktu wirnika w ”ozycji ”ionowej - 200,0 m ponad poziomem 

terenu, 

c) powierzchnia zabudowy dla jednej wiewy elektrowni wiatrowej do 1200 m2, 

d) w celu s”eJnienia warunków wynikających z norm do”uszczalnego ”oziomu haJasu, lokalizację 
wiew do”uszcza się w odlegJo`ci zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie odrębnych 
przepisów branwowych, 

e) minimalna odlegJo`ć między wiewami - 300,0 m, 

f) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy: od istniejącej drogi ”owiatowej - min. 150,0 m, 

g) odlegJo`ć od zwartych kom”leksów le`nych - min. 100,0 m, 

h) odlegJo`ć od istniejących elektroenergetycznych linii napowietrznych - min. 150,0 m, 
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i) odlegJo`ć od rzeki WoJczenicy - min. 200,0 m, 

j) elektrownie wiatrowe ”owinny być ”omalowane w kolorach ”astelowych, nie kontrastujących 
z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów `wietlnych, 

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

l) urządzenia wymagają oznakowania ”rzeszkodowego wg aktualnie obowiązujących ”rze”isów; 
4) obowiązek wykonania roz”oznania geotechnicznego umowliwiającego szczegóJowe okre`lenie s”oso-

bu posadowienia konstrukcji; 

5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 3 niniejszej uchwaJy; 
6) zasady obsJugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej zgodnie z § 6 niniejszej uchwaJy; 
7) do”uszcza się ”rowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elek-

trowniom wiatrowym, w tym kabli sterowania i automatyki; 

8) mowliwo`ć wtórnych ”odziaJów geodezyjnych gruntów rolnych na cele związane z rolniczym uwytko-

waniem terenu zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
9) mowliwo`ć wtórnych ”odziaJów geodezyjnych gruntów rolnych na ”otrzeby wydzielania dróg serwi-

sowych i ”laców lokalizacji elektrowni; 
10) obsJugę komunikacyjną terenu z istniejącej drogi ”owiatowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 

KŚź ”o”rzez istniejące drogi `ród”olne i ”rojektowane drogi serwisoweŁ 

2. Na terenach o powierzchni 31,25 ha, oznaczonych na zaJączniku nr 1, symbolem R ustala się: 

1) teren rolnicze z zakazem zabudowy obiektów kubaturowych ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi; 
2) zachowanie terenów w dotychczasowym uwytkowaniu wraz z istniejącymi na terenie liniami energe-

tycznymi napowietrznymi; 

3) zakaz realizacji elektrowni wiatrowych; 

4) do”uszcza się wykorzystanie terenu ”od budowę tymczasowych ”laców i dróg montawowych oraz 
wewnętrznych dróg dla celów serwisowych w okresie eks”loatacji elektrowni wiatrowej; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elek-

trowniom wiatrowym, w tym kabli sterowania i automatyki; 

6) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie z § 3 niniejszej uchwaJy; 
7) do”uszcza się mowliwo`ć wtórnych ”odziaJów geodezyjnych związanych z lokalizacją niezbędnych 

urządzeL infrastrukturalnych związanych z eks”loatacją elektrowni wiatrowych; 

8) obsJugę komunikacyjną terenu z istniejącej drogi ”owiatowej oznaczonej symbolem KŚź ”o”rzez ist-

niejące drogi `ród”olneŁ 

3. Na terenach o powierzchni 104,21 ha, oznaczonych na rysunkach ”lanu, symbolem źL ustala się: 

1) tereny lasów z zakazem zabudowy, z wyjątkiem obiektów związanych z gos”odarką le`ną; 
2) zasady ”odziaJu i scalania terenu w dostosowaniu do ”otrzeb gos”odarki le`nej; 
3) zakaz prowadzenia infrastruktury technicznej; 

4) obsJugę komunikacyjną terenu z istniejących dróg le`nychŁ 

4. Na terenie o powierzchni 9,73 ha, oznaczonym na zaJączniku nr 1, symbolem RLU ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: o`rodek obsJugi le`nictwa - skJad drewna; 
2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchnia biologicznie czynna - nie okre`la się, 
b) maksymalna wysoko`ć obiektów kubaturowych - nie okre`la się, 
c) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

d) zasady ”odziaJu terenu w dostosowaniu do ”otrzeb gos”odarki le`nej, zgodnie z ”rze”isami o go-

spodarce nieruchomo`ciami i o lasach; 
3) obsJugę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu od istniejącej drogi ”owiatowej oznaczonej na ry-

sunku planu symbolem KDZ. 

5. Na terenie o powierzchni 0,34 ha, oznaczonym na zaJączniku nr 2, symbolem ś ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren urządzeL elektroenergetycznych, ”odstacja trakcyjna - SN/15 kV; 

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchnia biologicznie czynna - nie okre`la się, 
b) maksymalna wysoko`ć obiektów kubaturowych - nie okre`la się, 
c) mowliwo`ć wtórnych ”odziaJów geodezyjnych na ”otrzeby eks”loatacji stacji; 
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3) uciąwliwo`ć związana z elektromagnetycznym ”romieniowaniem niejonizującym wytwarzanym ”rzez 
stację winna zamknąć się w granicach terenu ś; 

4) obsJugę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu od istniejącej drogi ”owiatowej oznaczonej na ry-

sunku planu symbolem KDZ. 

6. Na terenie oznaczonym na zaJączniku nr 1, o powierzchni 1,08 ha, oznaczonym symbolem KDZ 

ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: istniejąca droga ”owiatowa klasy zbiorczej do zachowania i dalszego uwytkowania; 
2) zasady zagospodarowania terenu - szeroko`ć w liniach rozgraniczenia zmienna od 10,0 m do 20,0 m, 

jedna jezdnia dwa ”asy ruchu, chodnik jednostronny z wysokogatunkowych elementów drobnowy-

miarowych; 

3) do”uszcza się wJączenie dróg serwisowych oraz ”rowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych 
i infrastruktury towarzyszącej elektrowniom wiatrowym, w tym kabli sterowania i automatyki, zgod-

nie z wymogami obowiązujących w tym zakresie ”rze”isów odrębnych; 
4) do”uszcza się budowę nowych lub ”oszerzenie istniejących zjazdówŁ 

7. Na terenie o powierzchni 2,72 ha, oznaczonym na zaJączniku nr 1, symbolem WS ustala się: 

1) przeznaczenie: wody powierzchniowe - rzeka WoJczenica; 
2) zasady zagos”odarowania: ”ozostawienie brzegów w stanie naturalnym, z zachowaniem ro`linno`ci 

”orastającej brzegi; 
3) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie z § 3 niniejszej uchwaJy; 
4) do”uszcza się ”rowadzenie ”rac renowacyjnych i ”orządkowych w celu wyeliminowania niekontro-

lowanych ”od”iętrzeL wód; 
5) zakaz od”rowadzania nieoczyszczonych `cieków sanitarnych i wód deszczowychŁ 

7. Tereny zamknięte o ”owierzchni 6,13 ha, oznaczone na zaJączniku nr 1 symbolem TZ, zgodnie 

z art. 14 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, nie są objęte ustaleniami niniej-

szego planu. 

ŚziaJ III 
Ustalenia koLcowe 

§ 8. 1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym ustala się 
jednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci: 

1) dla terenów oznaczonych symbolami: śłR, ś, RLU - 30%; 

2) dla terenów oznaczonych symbolami: R, WS - 0%; 

3) dla terenów oznaczonych symbolem źL - 0%; 

4) dla terenów oznaczonych symbolem KŚź - 0%. 

2. Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą zmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych, nie stanowią-
cych zwartego kom”leksu uwytków rolnych, na cele nierolnicze ”od fundamenty, ”lace i drogi serwisowe 
- o Jącznej ”owierzchni 1,85 ha, w tym: 

1) 0,71 ha gruntów klasy R V; 
2) 0,92 ha gruntów klasy Ps V; 
3) 0,22 ha gruntów klasy Ps VIŁ 

3. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwytkowania 
terenu. 

§ 9. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy PrzybiernówŁ 

§ 10. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Przy-

biernówŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

Ryszard Kazanowski 
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źaJącznik nr 3 

 

 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 57 ｦ 10211 ｦ Poz. 1469 

 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. 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, Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Przybiernów 
rozstrzyga, co nastę”uje: 

W związku z brakiem uwag wniesionych do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzenne-

go gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz i Leszczno, wyJo-

wonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `rodowisko, nie roz-

strzyga się o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ 

źaJącznik nr 5 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. 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, Nr 220, poz. 1413); art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy z 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 80, 

poz. 717, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-

blicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) okre`la się nastę”ujący s”osób reali-
zacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich 
finansowania: 

§ 1. ź ustaleL zawartych w uchwale miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz i Leszczno oraz z przepro-

wadzonej analizy uchwalenia ”lanu wynika, iw jego ”rzyjęcie oraz realizacja za”isanych w nim zadaL z za-

kresu infrastruktury technicznej nie ”ociąga za sobą wydatków z budwetu gminyŁ Wszelkie inwestycje 
i nakJady wynikające z realizacji za”isów ”rzedmiotowej uchwaJy, a więc i inwestycji w zakresie infra-

struktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeL Inwestora i będą w caJo`ci finansowane ze `rod-

ków ”ozabudwetowychŁ 


