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ZESTAWIENIE  

1838 – w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych 
nienaleďących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok 
połoďonych na obszarze gminy Rogočno 10673 
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UCHWAŁA NR V/30/2011 RADY GMINY KWILCZ 

 z dnia 28 lutego 2011 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwilcz, dla terenów położonych w 

części obrębów: Prusim, Mechnacz, Rozbitek. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. 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 
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) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu 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 oraz z 2008 r. Nr 
123, poz. 803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, 
Nr 220 poz. 1413, z 2010 r., Nr 24, poz. 124, Nr 75 
poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 
poz. 871) Rada Gminy Kwilcz uchwala, co nastćpu-
je:  

Rozdział I 
Ustalenia wstępne 

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/132/2008 Rady 
Gminy Kwilcz z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, po stwierdze-
niu zgodnoċci z ustaleniami „Studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Kwilcz” przyjćtego Uchwałą nr 
XXIX/265/02 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27. czerwca 
2002 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą 
nr XVIII/125/04 Rady Gminy Kwilcz z dnia 26. pač-
dziernika 2004 r., uchwałą nr VIII/54/07 Rady Gmi-
ny Kwilcz z dnia 31. lipca 2007 r. i uchwałą nr 
XLII/283/2010 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29.10.2010 
r., uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w obrćbach Prusim, Mechnacz, 
Rozbitek w gminie Kwilcz zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar oznaczony granica-
mi na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie czć-
ċci terenów rolniczych pod lokalizacjć wieď elek-
trowni wiatrowych i związanych z nimi obiektami 

infrastruktury technicznej oraz zabudowć zagro-
dową i mieszkaniową jednorodzinną . 

4. Integralną czćċcią uchwały są: 
1) rysunek planu na mapie w skali 1:2000 - 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

2) rozstrzygnićcie w sprawie stwierdzenia 
zgodnoċci ze studium – załącznik nr 2, 

3) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu - za-
łącznik nr 3. 

4) rozstrzygnićcie w sprawie realizacji zadaĉ z 
zakresu infrastruktury technicznej oraz za-
sad ich finansowania - załącznik nr 4, 

 
§ 2. 1. Na obszarze planu ustala sić: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny funkcjonalne o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych zasadach zagospo-
darowania, a takďe szczególne warunki za-
gospodarowania terenów oraz ogranicze-
nia w ich uďytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskačniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu, w tym linie zabudowy, ga-
baryty obiektów i wskačniki intensywnoċci 
zabudowy; 

3) zasady ochrony ċrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego oraz dziedzictwa kul-
turowego; 

4) zasady i warunki podziału nieruchomoċci; 
5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

6) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów; 

7) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym; 

2. Ustalenia planu miejscowego obejmują: 
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1) tereny upraw rolnych oznaczone na rysun-
ku planu symbolem R; 

2) tereny rolnicze z moďliwoċcią zabudowy 
oznaczone na rysunku planu symbolem RP; 

3) tereny rolnicze z moďliwoċcią zabudowy i 
prowadzenia usług oznaczone na rysunku 
planu symbolem RPU; 

4) tereny upraw rolnych z moďliwoċcią lokali-
zacji wieď elektrowni wiatrowych, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem – R/E; 

5) tereny rekreacji zbiorowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem UT/ZL; 

6) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem MN; 

7) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone 
na rysunku planu symbolem MR; 

8) tereny lasu , oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZL; 

9) tereny dróg publicznych gminnych ozna-
czone na rysunku planu symbolem KDD; 

10) teren zamknićty, oznaczony na rysunku 
planu symbolem TZ. 

 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne 

§ 3. 1. Dopuszcza sić do momentu rozpoczćcia 
inwestycji dotychczasowe uďytkowanie terenów 
objćtych niniejszym planem. 

2. Na terenie objćtym planem nie wystćpują 
zabytki. 
 
§ 4. 1. W zakresie zagospodarowania terenu i 
kształtowania zabudowy mieszkaniowej i gospo-
darczej ustala sić: 

1) rozwój struktur funkcjonalnych mieszka-
niowych i usługowych, przy uwzglćdnieniu 
uwarunkowaĉ wynikających z charakteru 
zabudowy danej miejscowoċci; 

2) dopuszcza sić stosowanie kolorystyki za-
budowy kubaturowej w tonacjach jasnych, 
pastelowych, stosowanie materiałów wy-
koĉczeniowych pochodzenia naturalnego 
typu drewno, kamieĉ, cegła licowa cera-
miczna, klinkier, a jako pokrycia dachowe 
wymaga sić stosowania strzechy, dachów-
ki ceramicznej i ceramiczno-pochodnej; 

3) nie dopuszcza sić umieszczania tablic i 
obiektów reklamowych wolnostojących na 
terenie objćtym planem miejscowym o 
powierzchni wićkszej niď 0,5 m²; 

4) ograniczenia wysokoċci ogrodzeĉ: mini-
malnej 1,2 m, maksymalnej 1,6 m, zakaz 
budowy pełnych ogrodzeĉ posesji we fron-
towej czćċci działki. 

2. W zakresie zasad i warunków podziału nie-
ruchomoċci ustala sić: 

1) dopuszczenie łączenia i dzielenia działek na 
terenach projektowanych dla funkcji 
mieszkaniowej i usług turystycznych z 

uwzglćdnieniem parametrów zawartych w 
ustaleniach szczegółowych; 

2) przebieg linii rozgraniczających tereny o 
róďnym przeznaczeniu lub róďnych zasa-
dach zagospodarowania dla celów opra-
cowaĉ geodezyjnych naleďy okreċlić po-
przez odczyt osi linii z rysunku planu. 

 
§ 5. 1. Zasady dotyczące kształtowania ċrodowiska 
przyrodniczego i krajobrazu kulturowego: 

1) Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego podczas prac ziemnych zwią-
zanych z posadowieniem elektrowni wia-
trowych wraz z całą infrastrukturą tech-
niczną konieczne jest prowadzenie prac ar-
cheologicznych. Wniosek o pozwolenie na 
prowadzenie prac archeologicznych winien 
być złoďony do Wielkopolskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków przed 
rozpoczćciem prac ziemnych; 

2) Ustala sić nakaz prowadzenia monitoringu 
skutków oddziaływania elektrowni wiatro-
wych na ċrodowisko przyrodnicze, a w 
szczególnoċci na migrujące ptactwo i osto-
je ich bytowania w ciągu pierwszego roku 
eksploatacji siłowni wiatrowych. Zasićg i 
zakres prowadzonego monitoringu naleďy 
uzgodnić z organem właċciwym w zakresie 
ochrony przyrody; 

3) Po zakoĉczeniu prac inwestycyjnych zwią-
zanych z budową elektrowni wiatrowych, 
teren przywrócić do stanu pierwotnego, 
umoďliwiającego prowadzenie prac rolni-
czych; 

4) Zakaz zmiany konfiguracji terenu - zmiany 
powstałe w wyniku prowadzonych prac 
budowlanych związanych z budową elek-
trowni wiatrowych naleďy przywrócić do 
pierwotnego stanu; 

5) Zakaz zmiany stosunków wodnych; 
6) Zachować zadrzewienia i zakrzaczenia 

ċródpolne, dopuszcza sić cićcia sanitarne 
lub likwidacjć za zgodą odpowiednich or-
ganów. 

 
§ 6. 1. Zasady budowy systemów infrastruktury 
technicznej i komunikacji: 

1) dopuszcza sić ułoďenie kabli sterowania i 
automatyki, równoległe do linii elektro-
energetycznych, 

2) wystćpujące w granicach opracowania li-
nie elektroenergetyczne, linie telekomuni-
kacyjne oraz urządzenia drenarskie i melio-
racyjne muszą być zachowane. W przypad-
ku kolizji z projektowanymi urządzeniami 
naleďy je przebudować na koszt inwestora, 

3) projektowane linie elektroenergetyczne na-
leďy prowadzić pod ziemią wzdłuď istnieją-
cych i projektowanych dróg, 

4) w obszarze planu zlokalizowany jest gazo-
ciąg wysokiego ciċnienia relacji DN250 Mi-
łostowo – Upartowo zaznaczony na rysun-
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ku planu wraz ze strefą odległoċci podsta-
wowej 35m na stronć od osi gazociągu. W 
strefie tej istnieje moďliwoċć lokalizacji 
okreċlonych obiektów zgodnie z przepisami 
odrćbnymi. Lokalizacja wszelkich obiektów 
budowlanych oraz zainwestowania terenu 
wzglćdem istniejącej sieci gazowej w odle-
głoċciach mniejszych niď podana wymaga 
szczegółowego uzgodnienia wszelkich zbli-
ďeĉ, kolizji oraz ingerencji z operatorem 
sieci, a takďe koniecznoċć ċcisłego nadzoru 
przedstawiciela operatora nad pracami 
prowadzonymi w strefie odległoċci pod-
stawowej, 

5) w obszarze planu zlokalizowany jest ropo-
ciąg wraz ze strefą odległoċci podstawowej 
35m na stronć od osi. W strefie tej zabrania 
sić lokalizacji wszelkiej zabudowy, 

6) obsługa komunikacyjna obszaru planu i 
poszczególnych terenów z istniejących 
dróg gminnych oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDD, jak równieď drogami 
wewnćtrznymi, 

7) wymaga sić wydzielenia miejsc parkingo-
wych według kryteriów: 

a) dla terenów oznaczonych na rysunku i tek-
ċcie planu symbolami MN, MR, RP, w gra-
nicach własnej działki przy załoďeniu mini-
mum dwóch miejsc parkingowych na je-
den lokal mieszkalny, warunek ten jest 
spełniony wliczając miejsca postojowe w 
garaďu, przy lokalizacji usług na tym tere-
nie funkcjonalnym naleďy zabezpieczyć do-
datkowo odpowiednią liczbć miejsc par-
kingowych minimum jedno; 

b) dla terenów oznaczonych na rysunku i tek-
ċcie planu symbolami RPU w granicach 
własnej działki przy załoďeniu minimum 
trzy miejsca parkingowe na kaďde rozpo-
czćte 100m² powierzchni uďytkowej ; 

c) dla terenów oznaczonych na rysunku i tek-
ċcie planu symbolami UT/ZL minimum 
jedno miejsce parkingowe na jeden pokój; 

d) nie ustala sić koniecznoċci wydzielenia 
miejsc parkingowych dla terenów R, R/E, 
ZL z uwagi na sposób ich zagospodarowa-
nia, 

8) dopuszcza na obszarze planu wydzielenia 
pod drogi wewnćtrzne w liniach rozgrani-
czających o szerokoċci minimum 6 m, 

9) utrzymuje sić istniejące na obszarze planu 
drogi polne z moďliwoċcią ich wykorzysta-
nia jako drogi wewnćtrzne stanowiące do-
jazd do elektrowni wiatrowych, 

10) W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala sić 
indywidualny system ogrzewania dla za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
zagrodowej. 

2. Inwestor w zakresie elektrowni wiatrowych 
zobowiązany jest zgodnie z aktualnie obowiązują-
cymi przepisami odrćbnymi do uzgodnienia pro-
jektu budowlanego z organami odpowiadającymi 

za bezpieczeĉstwo lotów jednostek wojskowych i 
cywilnych oraz powiadomienia ich o przewidywa-
nym terminie zakoĉczenia montaďu oraz do wyko-
nania stałego oznakowania przeszkodowego wraz 
z podaniem dokładnych współrzćdnych geogra-
ficznych urządzeĉ powołując sić na numer ewi-
dencyjny przeszkody lotniczej - odpowiedni dla 
terenów oznaczonych na załączniku graficznym. 

Rozdział III 
Ustalenia szczegółowe 

§ 7. 1. Dla terenów rolniczych z moďliwoċcią zabu-
dowy, oznaczonych na rysunku planu symbolem 
01RP, ustala sić: 

1) zachowanie terenów w dotychczasowym 
uďytkowaniu wraz z istniejącymi na terenie 
elementami infrastruktury technicznej, 

2) dopuszczenie lokalizacji zabudowy zagro-
dowej, budowli rolniczych i obiektów infra-
struktury technicznej, których realizacja nie 
spowoduje trwałej zmiany przeznaczenia 
terenu w ,tym takďe ustalenia innego niď 
rolny sposobu zagospodarowania terenu, 
poza terenem zajćtym pod słupy linii ener-
getycznych oraz strefy z zakazem zabudo-
wy od tych linii wskazanych w przepisach 
odrćbnych, warunek ten dotyczy równieď 
lokalizacji na tym terenie sieci gazowej, 
wodnej, kanalizacyjnej im telekomunika-
cyjnej, 

3) dopuszczenie hodowli zwierząt w wysoko-
ċci do 10 duďych jednostek produkcyjnych - 
DJP, 

4) wysokoċć obiektów budowlanych ustala 
sić do 10m licząc od poziomu terenu do 
najwyďszego punktu danego obiektu bu-
dowlanego, okreċlona wysokoċć nie doty-
czy, słupów, masztów słuďących przepro-
wadzeniu sieci infrastruktury napowietrznej 
oraz urządzeĉ słuďących do pomiaru siły 
wiatru, łącznoċci radiowej itp., 

5) dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci 
30°-45°, 

6) powierzchnia zabudowy do 15% po-
wierzchni wydzielonej działki, jednak nie 
przekraczającej 450m² powierzchni zabu-
dowy dla jednej działki, 

7) powierzchnia biologicznie czynna mini-
mum 80% powierzchni działki 

8) nieprzekraczalną linić zabudowy według 
rysunku planu, 

9) zakaz posadowienia budynków na skar-
pach i wzniesieniach terenu przekraczają-
cych 20% pochylenia terenu, 

10) dopuszczenie wydzielenia działek, mini-
malna powierzchnia działki – 3000m², wa-
runek ten nie dotyczy wydzieleĉ pod drogi i 
obiekty infrastruktury technicznej, 

11) dopuszczenie lokalizacji dróg wewnćtrz-
nych, 
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12) zasady ochrony ċrodowiska przyrodnicze-
go i krajobrazu kulturowego zgodnie z §5 
ust. niniejszej uchwały, 

13) zasady budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodć z istniejącej lub pro-
jektowanej sieci wodociągowej, zasilanej z 
wodociągu gminnego, dopuszcza sić ko-
rzystanie z ujćć wody na terenie własnych 
działek do celów gospodarczych, 

b) odprowadzenie ċcieków do kanalizacji sani-
tarnej, dopuszcza sić lokalizacjć na terenie 
dziełek budowlanych zbiorników bezod-
pływowych na nieczystoċci, 

c) odprowadzenie wód deszczowych do pro-
jektowanej kanalizacji deszczowej, z od-
prowadzeniem do gruntu lub do przyle-
głych , oczek wodnych, rowów – wyloty 
zaopatrzyć w urządzenia podczyszczające, 

d) gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów 
ustala sić jako wstćpną segregacjć odpa-
dów stałych, gromadzenie w pojemnikach 
w obrćbie poszczególnych działek i wywóz 
zgodnie z przyjćtym w gminie systemem 
gospodarki odpadami, 

e) zasilanie obszaru opracowania z istnieją-
cych i projektowanych stacji transformato-
rowych 15/0,4 kV . 

2. Dla terenów rolniczych z moďliwoċcią za-
budowy i prowadzenia usług, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 01RPU, ustala sić: 

1) teren obsługi rolnictwa w gospodarstwie 
rolnym, 

2) dopuszczenie lokalizacji budowli rolniczych 
typu magazyny , składy, obiekty produk-
cyjne oraz związanymi z nimi obiektów in-
frastruktury technicznej, 

3) zakaz lokalizacji pomieszczeĉ i obiektów 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

4) wysokoċć obiektów budowlanych ustala 
sić do 10m licząc od poziomu terenu do 
najwyďszego punktu danego obiektu bu-
dowlanego, okreċlona wysokoċć nie doty-
czy, słupów, masztów słuďących przepro-
wadzeniu sieci infrastruktury napowietrznej 
oraz urządzeĉ słuďących do pomiaru siły 
wiatru, łącznoċci radiowej itp., 

5) dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci 
30°-45°, 

6) nieprzekraczalną linić zabudowy według 
rysunku planu, 

7) powierzchnia zabudowy do 20% po-
wierzchni terenu, 

8) powierzchnia biologicznie czynna mini-
mum 75% powierzchni działki, 

9) zakaz podziału na działki, warunek ten nie 
dotyczy wydzieleĉ pod drogi i obiekty in-
frastruktury technicznej, 

10) zasady ochrony ċrodowiska przyrodnicze-
go i krajobrazu kulturowego zgodnie z §5 
niniejszej uchwały, 

11) zasady budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodć z istniejącej lub pro-
jektowanej sieci wodociągowej, zasilanej z 
wodociągu gminnego, dopuszcza sić ko-
rzystanie z ujćć wody na terenie własnych 
działek do celów gospodarczych, 

b) odprowadzenie ċcieków do kanalizacji sani-
tarnej, dopuszcza sić lokalizacjć na terenie 
działek budowlanych zbiorników bezod-
pływowych na nieczystoċci, 

c) odprowadzenie wód deszczowych do pro-
jektowanej kanalizacji deszczowej, z od-
prowadzeniem do gruntu lub do przyle-
głych jezior, oczek wodnych, rowów – wy-
loty zaopatrzyć w urządzenia podczyszcza-
jące, 

d) gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów 
ustala sić jako wstćpną segregacjć odpa-
dów stałych, gromadzenie w pojemnikach 
w obrćbie poszczególnych działek i wywóz 
zgodnie z przyjćtym w gminie systemem 
gospodarki odpadami, 

e) zasilanie obszaru opracowania z istnieją-
cych i projektowanych stacji transformato-
rowych SN/NN, projektowane stacje zasilić 
przelotowo liniami kablowymi ċredniego 
napićcia, odcinki istniejących linii napo-
wietrznych, kolidujące z planowanym za-
gospodarowaniem terenu – do przebudo-
wy lub skablowania, planowane obiekty 
zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego 
napićcia. 

3. Dla terenów upraw rolnych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 02R, 03R ustala sić: 

1) zachowanie terenów w dotychczasowym 
uďytkowaniu wraz z istniejącymi na terenie 
liniami energetycznymi, rowami meliora-
cyjnymi, drogami i zbiornikami wodnymi, 

2) dopuszcza sić lokalizacjć budowli rolni-
czych i obiektów infrastruktury technicznej, 
w których nie ma pomieszczeĉ przeznaczo-
nych na stały pobyt ludzi i których realiza-
cja nie spowoduje zmiany przeznaczenia 
terenu w tym takďe ustalenia innego niď 
rolny sposobu zagospodarowania terenu, 
poza terenem zajćtym pod słupy linii ener-
getycznych oraz strefy z zakazem zabudo-
wy od tych linii wskazanych w przepisach 
odrćbnych, 

3) zakaz posadowienia budynków na skar-
pach i wzniesieniach terenu przekraczają-
cych 20% pochylenia terenu, 

4) wysokoċć obiektów budowlanych ustala 
sić do 10 m licząc od poziomu terenu do 
najwyďszego punktu danego obiektu bu-
dowlanego, okreċlenie tej wysokoċć nie 
dotyczy, słupów, masztów słuďących prze-
prowadzeniu sieci infrastruktury napo-
wietrznej oraz urządzeĉ słuďących mićdzy 
innymi do pomiaru siły wiatru i łącznoċci 
radiowej, 
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5) powierzchnia zabudowy jednym obiektem 
budowlanym nie moďe przekroczyć 300m² 
w obrćbie jednej działki, 

6) powierzchnia biologicznie czynna mini-
mum 95% powierzchni działki 

7) nieprzekraczalną linić zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu 

8) dopuszczenie wydzielenia działek, mini-
malna powierzchnia działki – 3000m², wa-
runek ten nie dotyczy wydzieleĉ pod drogi i 
obiekty infrastruktury technicznej, 

9) dopuszczenie lokalizacji dróg wewnćtrz-
nych, w tym prowadzące do terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 
04R/E i 05R/E, 

10) dopuszczenie prowadzenia linii elektro-
energetycznych w tym słuďących do stero-
wania i automatyki, 

11) zasady ochrony ċrodowiska przyrodnicze-
go i krajobrazu kulturowego: 

a) zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, 
b) istniejące tereny podmokłe i związane z 

nimi zbiorowiska roċlin do zachowania w 
tym koryta cieków i rowów melioracyjnych. 

4. Dla terenów upraw rolnych z moďliwoċcią 
lokalizacji wieď elektrowni wiatrowych i związa-
nych z tą inwestycją obiektów infrastruktury tech-
nicznej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 
04R/E i 05R/E, ustala sić: 

1) zachowanie terenu w uďytkowaniu rolni-
czym, z dopuszczeniem lokalizacji wieď 
elektrowni wiatrowych w iloċci: dla terenu 
04R/E- 2 wieďe, 05R/E- 3 wieďe; 

2) dopuszcza sić lokalizacjć wszelkich obiek-
tów infrastruktury związanej z przeznacze-
niem terenu; 

3) zakaz zabudowy, z wyłączeniem moďliwoċci 
realizacji obiektów budowlanych słuďących 
zgodnemu z przeznaczeniem wykorzystaniu 
terenu takich jak: 

a) wieď, słupów lub masztów stanowiących 
konstrukcjć noċną elektrowni wiatrowych, 

b) masztów pomiarowych do potrzeb badania 
warunków atmosferycznych, 

c) kablowych i słupowych linii energetycz-
nych, wraz z kontenerowymi obiektami to-
warzyszącymi, 

d) dróg wewnćtrznych prowadzących do elek-
trowni wiatrowych, obiektów infrastruktury 
technicznej, a takďe do gruntów rolnych i 
leċnych, 

e) pozostałych linii uzbrojenia technicznego, 
f) urządzeĉ melioracji wodnych oraz ciągów i 

urządzeĉ drenaďowych; 
4) powierzchnia zabudowy na poszczegól-

nych: 04R/E do 4%, 05R/E do 3% przy czym 
powierzchnia zabudowy jednej wieďy elek-
trowni wiatrowej wraz z obiektami towa-
rzyszącymi znajdującymi sić w bezpoċred-
niej bliskoċci tej wieďy nie moďe przekro-
czyć 1000 m²; 

5) powierzchnia biologicznie czynna mini-
mum 95% dla kaďdego z terenów R/E; 

6) dopuszczenie podziału terenu na działki 
pod wydzielenia poszczególnych elemen-
tów w przestrzeni zgodnie z przeznacze-
niem funkcji terenu, powierzchnia wydzie-
lonych działek nie moďe być mniejsza niď 
700m², wskačnik ten dotyczy wydzielenia 
terenu pod elementy wieď elektrowni wia-
trowych i infrastruktury towarzyszącej, dla 
pozostałych funkcji tego terenu stosuje sić 
przepisy odrćbne; 

7) wysokoċć całej budowli wieďy elektrowni 
wiatrowej wraz ze ċmigłem w jego górnym 
połoďeniu do 200 m npt.; 

8) minimalną odległoċć pomićdzy osiami 
pionowymi wieď elektrowni wiatrowej 300 
m; 

9) nieprzekraczalna linia zabudowy według 
rysunku planu; 

10) zakaz przekroczenia linii rozgraniczającej 
tereny funkcjonalne przez wieďć elektrowni 
wiatrowej wraz ze ċmigłem; 

11) wieďe elektrowni wiatrowych oraz budowle 
stanowiące ich konstrukcje noċne winny 
być o ujednoliconej kolorystyce, przy czym 
zastosowany kolor winien być jasny, paste-
lowy, nie kontrastujący z otoczeniem, ma-
towy; 

12) zakaz umieszczenia reklam na konstruk-
cjach siłowni wiatrowych za wyjątkiem 
symbolu producenta; 

13) zakaz likwidacji istniejących zadrzewieĉ 
ċródpolnych, a takďe zadrzewieĉ wzdłuď 
dróg, z wyłączeniem zadrzewieĉ uniemoď-
liwiających właċciwe wykonanie inwestycji 
oraz utrzymanie ciągów komunikacyjnych, 
melioracyjnych i drenaďowych oraz samo-
istnych zadrzewieĉ na nieuďytkowanych 
gruntach rolnych; 

14) dostćp do terenu z dróg gminnych ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 
01KDD i 02KDD, poprzez układ dróg we-
wnćtrznych wydzielonych na terenie 03R; 

15) lokalizowane wieďe elektrowni wiatrowych 
pracować bćdą bezobsługowo; 

16) poszczególne wieďe elektrowni wiatrowych 
naleďy łączyć liniami elektroenergetyczny-
mi ze stacją elektroenergetyczną 110/SN kV 
(GPZ), zlokalizowaną poza obszarem planu; 

17) zasady ochrony ċrodowiska przyrodnicze-
go zgodnie § 5 niniejszej uchwały. 

5. Dla terenów zabudowy zagrodowej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem 06MR ustala 
sić: 

1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie 
zabudowy: 

a) zabudowa gospodarcza związana z produk-
cją rolną typu budynki inwentarskie, elewa-
tory, magazyny, pomieszczenia na sprzćt 
rolniczy, place składowe, 
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b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca w ramach zabudowy zagro-
dowej, 

c) zakaz lokalizacji budynków o funkcji nie 
związanej z produkcją rolną, 

d) dopuszczenie hodowli zwierząt do 10 DJP, 
e) dla nowobudowanej zabudowy obowiązu-

jącą i nieprzekraczalną linić zabudowy we-
dług rysunku planu, przy załoďeniu ďe 
obowiązująca linia dotyczy zabudowy 
mieszkaniowej i jednoczeċnie stanowi nie-
przekraczalną linić zabudowy dla pozosta-
łych obiektów, 

f) dla zabudowy budynkami inwentarskim, 
gospodarczymi, magazynowymi itp. ustala 
sić wysokoċć zabudowy do 10,5 m w tym 
do dwóch kondygnacji uďytkowych, 

g) dla zabudowy mieszkaniowej ustala sić 
wysokoċć zabudowy do 9,5 m w tym do 
dwóch kondygnacji uďytkowych 

h) dachy strome, regularne dwuspadowe o 
nachyleniu połaci od 35° do 45°, 

i) powierzchnia zabudowy do 30% po-
wierzchni działki; 

j) powierzchnia biologicznie czynna mini-
mum 65% powierzchni działki; 

2) zasady i warunki podziału terenu: 
a) min. powierzchnia działek 1500m2 , waru-

nek ten nie dotyczy wydzielenia pod ele-
menty infrastruktury technicznej typu prze-
pompownia, stacja transformatorowa 
15/0,4 kV, stacja redukcyjna gazu itp., 

b) szerokoċci frontu min. 30 m, zapis ten nie 
dotyczy działek naroďnych oraz warunków 
wydzielenia pod elementy infrastruktury 
wymienionych w ppkt a), 

c) dopuszcza sić scalanie i podział działek, 
d) dostćp z działek budowlanych bezpoċred-

nio do drogi gminnej 04 KDD, 
e) kąt połoďenia granic działki w stosunku do 

pasa drogowego od 80° do 90°, nie dotyczy 
to działek naroďnych; 

3) zasady ochrony ċrodowiska przyrodnicze-
go i krajobrazu kulturowego zgodnie z §5 
niniejszej uchwały; 

4) zasady budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodć z istniejącej lub pro-
jektowanej sieci wodociągowej, zasilanej z 
wodociągu gminnego, dopuszcza sić ko-
rzystanie z ujćć wody na terenie własnych 
działek do celów gospodarczych, 

b) odprowadzenie ċcieków do projektowanej 
kanalizacji sanitarnej, dopuszcza sić lokali-
zacjć na terenie działek budowlanych 
zbiorników bezodpływowych na nieczysto-
ċci, 

c) odprowadzenie wód deszczowych do pro-
jektowanej kanalizacji deszczowej, z od-
prowadzeniem do gruntu lub do przyle-
głych jezior, oczek wodnych, rowów – wy-
loty zaopatrzyć w urządzenia podczyszcza-
jące, 

d) gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów 
ustala sić jako wstćpną segregacjć odpa-
dów stałych, gromadzenie w pojemnikach 
w obrćbie poszczególnych działek i wywóz 
zgodnie z przyjćtym w gminie systemem 
gospodarki odpadami, 

e) zasilanie obszaru opracowania z istnieją-
cych i projektowanych stacji transformato-
rowych 15/0,4 kV . 

6. Dla terenów rekreacji zbiorowej, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 07UT/ZL ustala 
sić: 

1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie 
zabudowy: 

a) zabudowa istniejąca - budynek typu domek 
myċliwski z dopuszczeniem lokalizacji wol-
nostojących budynków gospodarczych. 
Dopuszcza sić moďliwoċć rozbudowy i 
przebudowy istniejącego budynku . 

b) dopuszczenie wydzielenia pokoi wraz z wć-
złami sanitarnymi, zaplecza kuchennego 
itp., 

c) nieprzekraczalną linić zabudowy według 
rysunku planu, 

d) wysokoċć zabudowy na poziomie istnieją-
cej zabudowy, 

e) dachy strome - zachować istniejącą formć 
dachu, 

f) powierzchnia zabudowy do 35% po-
wierzchni działki; 

g) powierzchnia biologicznie czynna mini-
mum 60% powierzchni działki; 

2) zasady i warunki podziału terenu – zakaz 
podziału na działki; 

3) dostćp do drogi gminnej poprzez istniejący 
wjazd oznaczony na rysunku planu symbo-
lem 04KDD; 

4) zasady ochrony ċrodowiska przyrodnicze-
go i krajobrazu kulturowego zgodnie z §5 
niniejszej uchwały; 

5) zasady budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodć z istniejącej lub pro-
jektowanej sieci wodociągowej, dopuszcza 
sić korzystanie z ujćć wody na terenie wła-
snych działek do celów gospodarczych, 

b) odprowadzenie ċcieków do projektowanej 
kanalizacji sanitarnej, dopuszcza sić lokali-
zacjć na terenie działki budowlanej zbiorni-
ka bezodpływowego na nieczystoċci lub 
przydomowej oczyszczalni ċcieków, 

c) odprowadzenie wód deszczowych do pro-
jektowanej kanalizacji deszczowej, z od-
prowadzeniem do gruntu lub do oczek 
wodnych, rowów – wyloty zaopatrzyć w 
urządzenia podczyszczające, 

d) gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów 
ustala sić jako wstćpną segregacjć odpa-
dów stałych, gromadzenie w pojemnikach 
w obrćbie poszczególnych działek i wywóz 
zgodnie z przyjćtym w gminie systemem 
gospodarki odpadami, 
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e) zasilanie obszaru opracowania z istnieją-
cych i projektowanych stacji transformato-
rowych 15/0,4 kV. 

7. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 08MN, ustala sić: 

1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie 
zabudowy: 

a) zabudowa jednorodzinna wolnostojąca z 
dopuszczeniem lokalizacji wolnostojących 
budynków gospodarczych w tym garaďy, 

b) linić zabudowy według rysunku planu , 
c) obowiązująca linia zabudowy dotyczy bu-

dynków mieszkalnych i stanowi jednocze-
ċnie nieprzekraczalną linić zabudowy dla 
pozostałych obiektów budowlanych, 

d) dla zabudowy mieszkaniowej wysokoċć 
zabudowy do 9,5 m w tym do dwu kondy-
gnacji uďytkowych, a dla budynków go-
spodarczych wysokoċć do 6,5m jedna kon-
dygnacja, 

e) dachy strome, regularne dwuspadowe o 
nachyleniu połaci od 35° do 45°, w budyn-
kach gospodarczych dopuszcza sić dachy 
płaskie o kącie nachylenia od 15°, 

f) powierzchnia zabudowy do 30% po-
wierzchni działki; 

g) powierzchnia biologicznie czynna mini-
mum 65% powierzchni działki; 

2) zasady i warunki podziału terenu: 
a) min. powierzchnia działek budowlanych 

1000 m² , 
b) szerokoċć frontu działek min. 25 m, zapis 

ten nie dotyczy działek naroďnych, 
c) dopuszcza sić scalanie działek i podział na 

działki budowlane, 
d) dopuszcza na terenie wydzielenia pod dro-

gi wewnćtrzne o minimalnej szerokoċci 
6m, 

e) dostćp z działek budowlanych bezpoċred-
nio do dróg gminnych lub poprzez układ 
wydzielonych na terenie dróg wewnćtrz-
nych, 

f) kąt połoďenia granic działki w stosunku do 
pasa drogowego od 80° do 90°; 

3) zasady ochrony ċrodowiska przyrodnicze-
go i krajobrazu kulturowego zgodnie z §5 
niniejszej uchwały; 

4) zasady budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a) dostćp do drogi publicznej 01KDD poprzez 
drogć oznaczoną na rysunku planu symbo-
lem 04KDD; 

b) zaopatrzenie w wodć z istniejącej lub pro-
jektowanej sieci wodociągowej, zasilanej z 
wodociągu gminnego, dopuszcza sić ko-
rzystanie z ujćć wody na terenie własnym 
działek do celów gospodarczych, 

c) odprowadzenie ċcieków do projektowanej 
kanalizacji sanitarnej, dopuszcza sić lokali-
zacjć na terenie działek budowlanych 
zbiorników bezodpływowych na nieczysto-
ċci, 

d) odprowadzenie wód deszczowych do pro-
jektowanej kanalizacji deszczowej, z od-
prowadzeniem do gruntu lub do przyle-
głych oczek wodnych, rowów – wyloty za-
opatrzyć w urządzenia podczyszczające, 

e) gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów 
ustala sić jako wstćpną segregacjć odpa-
dów stałych, gromadzenie w pojemnikach 
w obrćbie poszczególnych działek i wywóz 
zgodnie z przyjćtym w gminie systemem 
gospodarki odpadami, 

f) zasilanie obszaru opracowania z istnieją-
cych i projektowanych stacji transformato-
rowych 15/0,4 kV . 

8. Dla terenów zabudowy zagrodowej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem 09MR, 10MR 
ustala sić: 

1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie 
zabudowy: 

a) zabudowa gospodarcza związana z produk-
cją rolną typu budynki inwentarskie, elewa-
tory, magazyny, pomieszczenia na sprzćt 
rolniczy, place składowe, 

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca, 

c) zakaz lokalizacji budynków o funkcji nie 
związanej z produkcją rolną, 

d) dopuszczenie hodowli zwierząt w wysoko-
ċci do 10 DJP, 

e) dla nowobudowanej zabudowy linić zabu-
dowy według rysunku planu, 

f) dla nowej zabudowy budynkami inwentar-
skim, gospodarczymi, magazynowymi itp. 
ustala sić wysokoċć zabudowy do 10,5 m w 
tym do dwóch kondygnacji uďytkowych, 

g) dla nowej zabudowy mieszkaniowej ustala 
sić wysokoċć zabudowy do 9,5 m w tym do 
dwóch kondygnacji uďytkowych, 

h) dachy strome, regularne dwuspadowe o 
nachyleniu połaci od 35° do 45°, 

i) powierzchnia zabudowy do 35% po-
wierzchni działki; 

j) powierzchnia biologicznie czynna mini-
mum 60% powierzchni działki; 

2) zasady i warunki podziału terenu – zakaz 
podziału na działki budowlane; 

3) zasady ochrony ċrodowiska przyrodnicze-
go i krajobrazu kulturowego zgodnie z §5 
niniejszej uchwały, 

4) zasady budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a) dostćp terenu 10MR do drogi publicznej 
03KDD, a terenu 09MR do drogi publicznej 
znajdującej sić poza granicami planu, 

b) zaopatrzenie w wodć z istniejącej lub pro-
jektowanej sieci wodociągowej, zasilanej z 
wodociągu gminnego, dopuszcza sić ko-
rzystanie z ujćć wody na terenie własnym 
działek do celów gospodarczych, 

c) odprowadzenie ċcieków do projektowanej 
kanalizacji sanitarnej, dopuszcza sić lokali-
zacjć na terenie działek budowlanych 
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zbiorników bezodpływowych na nieczysto-
ċci, 

d) odprowadzenie wód deszczowych do pro-
jektowanej kanalizacji deszczowej, z od-
prowadzeniem do gruntu lub do przyle-
głych oczek wodnych, rowów – wyloty za-
opatrzyć w urządzenia podczyszczające, 

e) gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów 
ustala sić jako wstćpną segregacjć odpa-
dów stałych, gromadzenie w pojemnikach 
w obrćbie poszczególnych działek i wywóz 
zgodnie z przyjćtym w gminie systemem 
gospodarki odpadami, 

f) zasilanie obszaru opracowania z istnieją-
cych i projektowanych stacji transformato-
rowych 15/0,4 kV . 

9. Dla terenów rolniczych z moďliwoċcią za-
budowy, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem 11RP, ustala sić: 

1) zachowanie terenów w dotychczasowym 
uďytkowaniu wraz z istniejącymi na terenie 
elementami infrastruktury technicznej; 

2) dopuszczenie lokalizacji zabudowy zagro-
dowej, budowli rolniczych i obiektów infra-
struktury technicznej, których realizacja nie 
spowoduje trwałej zmiany przeznaczenia 
terenu w tym takďe ustalenia innego niď 
rolny sposobu zagospodarowania terenu, 
poza powierzchnią zajćtą pod słupy linii 
elektroenergetycznych oraz strefy ochron-
nych od tych linii wskazanych w przepisach 
szczególnych, warunek ten dotyczy równieď 
lokalizacji na tym terenie sieci gazowej, 
wodnej i telekomunikacyjnej; 

3) dopuszczenie hodowli zwierząt w wysoko-
ċci do 10 DJP; 

4) wysokoċć obiektów budowlanych do 10m 
licząc od poziomu terenu do najwyďszego 
punktu danego obiektu budowlanego, 
okreċlona wysokoċć nie dotyczy, słupów, 
masztów słuďących przeprowadzeniu sieci 
infrastruktury napowietrznej oraz urządzeĉ 
słuďących do pomiaru wiatrów, łącznoċci 
radiowej itp.; 

5) dach dwuspadowy o kącie nachylenia po-
łaci 30°-45°; 

6) powierzchnia zabudowy do 15% po-
wierzchni wydzielonej działki, jednak nie 
przekraczającej 450m² powierzchni zabu-
dowy dla jednej działki; 

7) powierzchnia biologicznie czynna mini-
mum 85% powierzchni działki; 

8) nieprzekraczalną linić zabudowy według 
rysunku planu; 

9) dopuszczenie wydzielenia działek o mini-
malnej powierzchnia działki – 6000m², wa-
runek ten nie dotyczy wydzieleĉ pod drogi i 
obiekty infrastruktury technicznej; 

10) dopuszcza sić lokalizacjć dróg wewnćtrz-
nych o szerokoċci min. 6m; 

11) zasady ochrony ċrodowiska przyrodnicze-
go i krajobrazu kulturowego: 

a) zgodnie z §5 niniejszej uchwały, 
b) istniejące tereny podmokłe i związane z 

nimi zbiorowiska roċlin do zachowania w 
tym koryta cieków i rowów melioracyjnych; 

12) zasady budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a) dostćp z przylegającej drogi publicznej, 
b) zaopatrzenie w wodć z istniejącej lub pro-

jektowanej sieci wodociągowej, zasilanej z 
wodociągu gminnego, dopuszcza sić ko-
rzystanie z ujćć wody na terenie własnych 
działek do celów gospodarczych, 

c) odprowadzenie ċcieków do projektowanej 
kanalizacji sanitarnej, dopuszcza sić lokali-
zacjć na terenie działek budowlanych 
zbiorników bezodpływowych na nieczysto-
ċci, 

d) ustala sić odprowadzenie wód deszczo-
wych do projektowanej kanalizacji desz-
czowej, z odprowadzeniem do gruntu lub 
do przyległych oczek wodnych, rowów – 
wyloty zaopatrzyć w urządzenia podczysz-
czające, 

e) gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów 
ustala sić jako wstćpną segregacjć odpa-
dów stałych, gromadzenie w pojemnikach 
w obrćbie poszczególnych działek i wywóz 
zgodnie z przyjćtym w gminie systemem 
gospodarki odpadami, 

f) zasilanie obszaru opracowania z istnieją-
cych i projektowanych stacji transformato-
rowych 15/0,4 kV . 

10. Dla terenów rolniczych z moďliwoċcią za-
budowy, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem 12RP, ustala sić: 

1) zachowanie terenów w dotychczasowym 
uďytkowaniu wraz z istniejącymi na terenie 
elementami infrastruktury technicznej; 

2) dopuszczenie lokalizacji zabudowy zagro-
dowej, budowli rolniczych i obiektów infra-
struktury technicznej, których realizacja nie 
spowoduje trwałej zmiany przeznaczenia 
terenu w tym takďe ustalenia innego niď 
rolny sposobu zagospodarowania terenu, 
poza powierzchnią zajćtą pod słupy linii 
energetycznych oraz strefy z zakazem za-
budowy od tych linii wskazanych w przepi-
sach szczególnych, warunek ten dotyczy 
równieď lokalizacji na tym terenie sieci ga-
zowej, wodnej i telekomunikacyjnej, 

3) dopuszczenie hodowli zwierząt w wysoko-
ċci do 10 DJP; 

4) zachowanie istniejącego gazociągu wyso-
kiego ciċnienia DN250 wraz ze strefą odle-
głoċci podstawowej. W zakresie lokalizacji 
obiektów w tej strefie obowiązują ustalenia 
zawarte w §6 ust.1 pkt 4; 

5) wysokoċć obiektów budowlanych ustala 
sić do 10m licząc od poziomu terenu do 
najwyďszego punktu danego obiektu bu-
dowlanego, okreċlona wysokoċć nie doty-
czy, słupów, masztów słuďących przepro-
wadzeniu sieci infrastruktury napowietrznej 
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oraz urządzeĉ słuďących do pomiaru wia-
trów, łącznoċci radiowej itp.; 

6) dach dwuspadowy o kącie nachylenia po-
łaci 30°-45°; 

7) powierzchnić zabudowy do 15% po-
wierzchni wydzielonej działki, jednak nie 
przekraczającej 450m² powierzchni zabu-
dowy dla jednej działki; 

8) powierzchnia biologicznie czynna mini-
mum 85% powierzchni działki; 

9) nieprzekraczalną linić zabudowy według 
rysunku planu; 

10) dopuszczenie wydzielania minimalnej po-
wierzchnia działki – 6000 m², warunek ten 
nie dotyczy wydzieleĉ pod drogi i obiekty 
infrastruktury technicznej; 

11) dopuszczenie lokalizacji dróg wewnćtrz-
nych o szerokoċć min. 6m; 

12) zasady ochrony ċrodowiska przyrodnicze-
go i krajobrazu kulturowego: 

a) zgodnie z §5 niniejszej uchwały, 
b) istniejące tereny podmokłe i związane z 

nimi zbiorowiska roċlin do zachowania w 
tym koryta cieków i rowów melioracyjnych; 

13) zasady budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a) dostćp z przylegającej drogi publicznej, 
b) zaopatrzenie w wodć z istniejącej lub pro-

jektowanej sieci wodociągowej, zasilanej z 
wodociągu gminnego, dopuszcza sić ko-
rzystanie z ujćć wody na terenie własnych 
działek do celów gospodarczych, 

c) odprowadzenie ċcieków do projektowanej 
kanalizacji sanitarnej, dopuszcza sić lokali-
zacjć na terenie działek budowlanych 
zbiorników bezodpływowych na nieczysto-
ċci, 

d) ustala sić odprowadzenie wód deszczo-
wych do projektowanej kanalizacji desz-
czowej, z odprowadzeniem do gruntu lub 
do przyległych oczek wodnych, rowów – 
wyloty zaopatrzyć w urządzenia podczysz-
czające, 

e) gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów 
ustala sić jako wstćpną segregacjć odpa-
dów stałych, gromadzenie w pojemnikach 
w obrćbie poszczególnych działek i wywóz 
zgodnie z przyjćtym w gminie systemem 
gospodarki odpadami, 

f) zasilanie obszaru opracowania z istnieją-
cych i projektowanych stacji transformato-
rowych 15/0,4 kV . 

11. Dla terenów lasu, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem 01ZL ustala sić: 

1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie 
zabudowy: 

a) teren zadrzewiony, poroċnićty krzakami o 
charakterze ċródpolnym, 

b) dopuszcza sić cićcia sanitarne, 
c) zakaz zabudowy, 
d) istniejące ċcieďki leċne do zachowania we-

dług potrzeb, 

e) dopuszcza sić wydzielenie ċcieďek leċnych 
po uzgodnieniu ich przebiegu z właċcicie-
lem terenu, 

f) istniejące jeziorka, oczka wodne, cieki 
wodne kanały i rowy melioracyjne do za-
chowania; 

2) zakaz podziału terenu; 
3) zasady ochrony ċrodowiska przyrodnicze-

go i krajobrazu kulturowego – nie dotyczy, 
4) ustalenia komunikacyjne – dostćpnoċć te-

renu poprzez układ dróg wewnćtrznych i 
polnych oraz dróg publicznych; 

5) ustalenia w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – nie dotyczy. 

12. Dla terenów lasu, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem 02ZL ustala sić: 

1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie 
zabudowy: 

a) teren zadrzewiony i zalesiony z moďliwo-
ċcią wystćpowania polan ċródleċnych, 

b) prowadzenie gospodarki leċnej zgodnie z 
planem urządzenia lasu, 

c) zakaz zabudowy, 
d) istniejące ċcieďki i dukty leċne do zachowa-

nia według potrzeb, 
e) dopuszcza sić wydzielenie ċcieďek i duktów 

leċnych po uzgodnieniu ich przebiegu z 
właċcicielem terenu, 

f) istniejące jeziora i oczka wodne do zacho-
wania; 

2) zakaz podziału terenu; 
3) zasady ochrony ċrodowiska przyrodnicze-

go i krajobrazu kulturowego nie dotyczy; 
4) ustalenia komunikacyjne – dostćpnoċć te-

renu poprzez układ dróg wewnćtrznych i 
polnych oraz dróg publicznych; 

5) ustalenia w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – nie dotyczy. 

13. Dla terenu drogi publicznej gminnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 01KDD, 
02KDD i 03KDD ustala sić: 

1) kategoria drogi – gminna, klasa dojazdowa; 
2) przekrój jednojezdniowy; 
3) szerokoċć w liniach rozgraniczających we-

dług rysunku planu; 
4) w pasie drogowym dopuszcza sić lokaliza-

cjć liniowej infrastruktury technicznej; 
5) zjazdy według przepisów odrćbnych. 

14. Dla terenu drogi publicznej gminnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 04KDD 
ustala sić: 

1) kategoria drogi – gminna, klasa dojazdowa, 
dojazd do wydzielonych działek; 

2) przekrój jednojezdniowy; 
3) w pasie drogowym przewidzieć wydziele-

nie pod chodnik; 
4) szerokoċć w liniach rozgraniczających we-

dług rysunku planu; 
5) w pasie drogowym dopuszcza sić lokaliza-

cjć liniowej infrastruktury technicznej; 
6) zjazdy według przepisów odrćbnych. 
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15. Dla terenu zamknićtego oznaczonego na 
rysunku planu symbolem TZ nie wprowadza sić 
ďadnych ustaleĉ. 
 

§ 8. Ustala sić stawkć słuďącą naliczeniu opłaty od 
wzrostu wartoċci nieruchomoċci na skutek podjć-
cia niniejszej uchwały w wysokoċci 10 %. 
 
§ 9. Przeznacza sić na cele nierolnicze grunty rolne 
o łącznej powierzchni 5,56 ha, których zwarty ob-
szar nie przekracza wielkoċci okreċlonych w prze-
pisach odrćbnych, w tym: 

1) 1,34 ha gruntów ornych klasy R IV, 
2) 2,03 ha gruntów ornych klasy R V, 
3) 2,19 ha gruntów ornych klasy R VI. 

 
§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić 
Wójtowi Gminy Kwilcz. 
 
§ 11. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego oraz podlega pu-
blikacji na stronie internetowej Urzćdu Gminy 
Kwilcz. 

 
 Przewodniczący 

Rady Gminy  
 

(-) Grzegorz Korpik 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr V/30/2011 

Rady Gminy Kwilcz 
z dnia 28 lutego 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr V/30/2011 

Rady Gminy Kwilcz 
z dnia 28 lutego 2011 r. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr V/30/2011 

Rady Gminy Kwilcz 
z dnia 28 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ, DLA OBSZARU POŁOĎONEGO W CZĆĊCI OBRĆBÓW 
PRUSIM, MECHNACZ, ROZBITEK. 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, ze 
zmianami) Rada Gminy Kwilcz rozstrzyga co na-
stćpuje: W związku z brakiem uwag do projektu 
planu miejscowego , wyłoďonego 

 
wraz z prognozą oddziaływania na ċrodowisko do 
publicznego wglądu w Urzćdzie Gminy w Kwilczu 
w dniach od 22.12.2010r. do 26.01.2011 r. oraz w 
okresie składnia uwag, okreċlonym przez ustawć, 
tj. do dnia 14.02.2011 r., nie rozstrzyga sić o spo-
sobie ich rozpatrzenia. 
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Załącznik nr 4 
do uchwały nr V/30/2011 

Rady Gminy Kwilcz 
z dnia 28 lutego 2011 r. 

 
 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZADAĈ Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEĎĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH 
FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póčniejszymi 
zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póčniejszymi zmianami) 
oraz art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1240 z póčniejszymi zmianami) Rada Gminy 
Kwilcz rozstrzyga, co nastćpuje: Inwestycje z za-
kresu infrastruktury technicznej, które naleďą do 
zadaĉ własnych gminy, to: 
1) realizacja inwestycji sieciowych - zostanie prze-
prowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z póčniejszymi zmiana-
mi), ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodć i zbiorowym odprowadzaniu 
ċcieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z póčniej-
szymi zmianami), ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 
625 z póčniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieĉ publicznych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz.177 z póčniejszymi 
zmianami), 
2) realizacja inwestycji drogowych - zostanie prze-
prowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy 
Ustawy 21 marca 1985 r. o droga publicznych (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 71 poz.838 z póčniejszymi zmiana-
mi) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieĉ publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 
poz.177 z póčniejszymi zmianami), Realizacja in-
westycji przebiegać bćdzie zgodnie z innymi obo-
wiązującymi przepisami, w tym m.in. z ustawą 
prawo budowlane, ustawą o zamówieniach pu-
blicznych, ustawą o samorządzie gminnym, usta-
wą o gospodarce komunalnej i prawem ochrony 
ċrodowiska. Sposób realizacji inwestycji moďe 
ulegać modyfikacji wraz z dokonującym sić 
postćpem techniczno-technologicznym, zgodnie z 
zasadą stosowania najlepszej dostćpnej techniki, o 
ile nie nastąpi naruszenie ustaleĉ planu. Tereny 

funkcjonalne, w których zapisane zostały inwesty-
cje z zakresu infrastruktury technicznej naleďące do 
zadaĉ własnych gminy to tereny oznaczone sym-
bolem KDD. Realizacja inwestycji publicznej dla 
tego terenu polega na budowie publicznej drogi 
gminnej klasy dojazdowej , czćċciowa moderniza-
cja istniejących dróg budowa, sieci uzbrojenia 
podziemnego wraz z odpowiednimi sieciami 
nadziemnymi. Finansowanie ww. inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, ujćtych w pla-
nie, podlega przepisom Ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 
157, poz. 1240 z póčniejszymi zmianami) przy 
uwzglćdnieniu, ďe: 
1) wydatki majątkowe gminy okreċla Rada Gminy 
Kwilcz w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym”, 
2) inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budďetowy ujmowane są w wykazie 
stanowiącym załącznik do uchwały budďetowej, 
zwanym 
„Wieloletnie programy inwestycyjne”, 
3) wydatki inwestycyjne finansowane z budďetu 
gminy ustala sić w uchwale budďetowej. Zadania 
celu publicznego Gminy Kwilcz finansowane bćdą 
z budďetu gminy, z kredytów i poďyczek, z udziału 
inwestorów zewnćtrznych, na podstawie odrćb-
nych umów i porozumieĉ. Natomiast inwestycje 
związane z realizacją budowy elektrowni wiatro-
wych nie bćdą finansowane bezpoċrednio z budďe-
tu Gminy Kwilcz, poniewaď miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Kwilcz, dla 
obszaru połoďonego w czćċci obrćbów Prusim, 
Mechnacz, Rozbitek dla lokalizacji zespołu elek-
trowni wiatrowych nie przewiduje inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej naleďących do 
zadaĉ własnych gminy i finansowanych ze ċrod-
ków publicznych w tym zakresie. Budowa, moder-
nizacja lub przebudowa dróg oraz pozostałej infra-
struktury technicznej, która bćdzie słuďyć budowie 
i eksploatacji elektrowni wiatrowych bćdzie finan-
sowana przez inwestora na zasadach partnerstwa 
publiczno-prywatnego.
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