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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. 
z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art. 20 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 
80 poz.717 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wysoka 
uchwala co następuje: 

RozdziaE I
Ustalenia wstępne

§1. 1. Zgodnie z uchwaEą Nr XXXV/220/2009 
Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 wrze[nia 
2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Wysoka oraz po stwierdzeniu zgod-
no[ci z ustaleniami ｧStudium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wysokaｦ przyjętego uchwaEą Nr XLVII/291/2010 
Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 8 wrze[nia 
2010 r., uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni 
wiatrowych w obrębach geodezyjnych MEotkowo i 
Kijaszkowo w gminie Wysoka, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar oznaczony granicami na 
zaEączniku nr 1 do niniejszej uchwaEy.

3. Przedmiotem planu jest w szczególno[ci do-
puszczenie realizacji zespoEu elektrowni wiatrowych 
i związanych z nią obiektów infrastruktury technicz-
nej na terenach rolnych.

4. Integralną czę[cią uchwaEy są:
1) rysunek planu na mapie w skali 1:2000 - stano-

wiący zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy;
2) rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia zgod-

no[ci ze studium ｠ zaEącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu - zaEącznik nr 3;
4) rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadaG z za-

kresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich fi-
nansowania - zaEącznik nr 4.

5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) badaniach archeologicznych ｠ nalery przez to 

rozumieć badania, o których mowa w art. 3 pkt. 
11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 162, poz. 1568 ze zm.);

2) drogach wewnętrznych ｠ oprócz przepisów od-
rębnych są nimi równier drogi dojazdowe, monta-
rowe, eksploatacyjne i do elektrowni wiatrowych, 
które morna wydzielić zgodnie z art. 93 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-

mo[ciami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 
ze zm.);

3) infrastrukturze technicznej ｠ nalery przez to ro-
zumieć sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroener-
getyczne, ciepEownicze, telekomunikacyjne oraz 
inne podobne;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię, która nie more zostać przekroczo-
na zewnętrznymi [cianami budynków, zarówno w 
przypadku budowy nowych obiektów oraz rozbudo-
wy budynków istniejących, a w zakresie lokalizacji 
elektrowni wiatrowych linia ta wyznacza nieprze-
kraczalną linię zabudowy dla obrysu caEego obiek-
tu elektrowni wiatrowej wraz ze wszystkimi jej ele-
mentami. Przebieg linii rozgraniczających do celów 
opracowaG geodezyjnych nalery okre[lać poprzez 
odczyt osi odpowiednich linii z rysunku planu;

5) przeznaczeniu terenu ｠ nalery przez to rozu-
mieć kategorie form zagospodarowania, dziaEalno[ci 
lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są do-
puszczalne w danym terenie;

6) wskapniku intensywno[ci zabudowy dziaEki 
lub terenu ｠ nalery przez to rozumieć odpowied-
nio stosunek powierzchni budynków i budowli nad-
ziemnych liczonej po obrysie, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, na dziaEce lub terenie do po-
wierzchni dziaEki lub terenu;

7) zwarty obszar ｠ nalery przez to rozumieć ob-
szar wyznaczony granicami planu i drogami publicz-
nymi.

§2. 1. Na obszarze planu ustala się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny funkcjonalne o rórnym przeznaczeniu 
lub rórnych zasadach zagospodarowania, a takre 
szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy;

2) zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego oraz parametry i wskapniki ksztaEtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskapniki inten-
sywno[ci zabudowy;

3) zasady ochrony [rodowiska, przyrody, krajo-
brazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i za-
bytków w tym granice i sposób zagospodarowania;

4) zasady i warunki podziaEu nieruchomo[ci;
5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów komunikacji i infrastruktury technicznej;
6) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
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wania, urządzania i urytkowania terenów;
7) stawki procentowe, na podstawie których usta-

la się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Ustalenia planu miejscowego obejmują:
1) tereny rolnicze z zakazem zabudowy, oznaczo-

ne na rysunku planu symbolem R;
2) tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji 

elektrowni wiatrowych i związanych z nimi obiek-
tów infrastruktury technicznej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem R/EW;

3) tereny [ródlądowych wód powierzchniowych, 
oznaczone na rysunku planu symbolem WS;

4) tereny dróg publicznych ｠ klasy zbiorczej, ozna-
czone na rysunku planu symbolem KDZ;

5) tereny dróg publicznych ｠ klasy lokalnej, ozna-
czone na rysunku planu symbolem KDL;

6) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KDW.

RozdziaE II
Ustalenia ogólne

§3. 1. Dopuszcza się do momentu rozpoczęcia in-
westycji dotychczasowe urytkowanie terenów ob-
jętych niniejszym planem.

2. Dopuszcza się czasowo wydzielenia pod drogi 
wewnętrzne sEurące obsEudze wier elektrowni wia-
trowych wraz z infrastrukturą techniczną, które po 
zakoGczeniu eksploatacji farmy wiatrowej ulegną 
likwidacji lub zostaną zagospodarowane wyEącznie 
jako grunty rolne lub le[ne.

§4. W zakresie zasad i warunków podziaEu nieru-
chomo[ci ustala się przebieg linii rozgraniczających 
tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania dla celów opracowaG geo-
dezyjnych nalery okre[lać poprzez odczyt osi linii z 
rysunku planu.

§5. 1. Zagospodarowanie terenu i prowadzenie 
prac budowlanych w zasięgu stref ochrony kon-
serwatorskiej stanowisk archeologicznych, a takre 
otoczenia zabytków archeologicznych wpisanych 
do rejestru zabytków wymaga uzgodnienia z wEa-
[ciwym miejscowo wojewódzkim konserwatorem 
zabytków. Zasięg ww. stref okre[la rysunek planu.

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego istnieje konieczno[ć przeprowadzenia ba-
daG archeologicznych podczas prac ziemnych zwią-
zanych z budową elektrowni wiatrowych wraz z 
infrastrukturą techniczną w celu uzyskania pozwo-
lenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków na prace archeologiczne przed otrzy-
maniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

3. Strefą ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych wskazanych na rysunku planu 
z uwagi na tylko powierzchniowe badania, objęty 
ustaleniami o których mowa w niniejszym para-
grafie jest równier teren w bezpo[redniej blisko[ci 

stref. Zasięg bezpo[redniej blisko[ci okre[li wEa[ci-
wy organ odpowiedzialny za ochronę zabytków na 
etapie wydania decyzji o rozpoczęciu inwestycji.

§6. 1. Teren objęty ustaleniami planu zlokalizo-
wany jest w granicach GEównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 133 o nazwie Zbiornik Międzymo-
renowy MEotkowo.

2. Ustanawia się zakaz lokalizacji inwestycji mo-
gących wytworzyć zanieczyszczenia, które mogą 
do niego przeniknąć i obniryć jako[ć wód.

3. Granica w/w zbiornika przebiega na póEnoc od 
miejscowo[ci Kijaszkowo.

4. Ustala się obowiązek ochrony terenów wyma-
gających ochrony akustycznej przed haEasem i emi-
sją szkodliwych fal wywoEanych funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowych, wedEug przepisów odręb-
nych.

5. Ustala się zakaz sytuowania wier elektrowni 
wiatrowych w odlegEo[ci mniejszej nir 500 m od 
terenów chronionych akustycznie.

6. Przed lokalizacją wier elektrowni wiatrowych 
nalery rozpoznać warunki geotechniczne i geolo-
giczno-inrynieryjne w miejscach ich posadowienia, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§7. 1. Po zakoGczeniu eksploatacji elektrowni 
wiatrowych inwestor obowiązany jest przywrócić 
teren do stanu pierwotnego, umorliwiającego pro-
wadzenie prac rolniczych.

2. Zaleca się rozbicie fundamentów i wywiezienie 
gruzu na skEadowisko odpadów lub przekazanie do 
wykorzystania osobom fizycznym, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi w tym zakresie. DoEy po fundamen-
tach nalery zrekultywować w kierunku rolnym (wy-
peEnienie piaskiem gliniastym, nawiezienie substratu 
glebowego, wprowadzenie ro[linno[ci).

3. Zakaz zmiany konfiguracji terenu - zmiany po-
wstaEe w wyniku prowadzonych prac budowlanych 
nalery przywrócić do pierwotnego stanu.

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

1) lokalizowane elektrownie wiatrowe pracować 
będą bezobsEugowo w związku z czym nie jest wy-
magany peEny zakres sieci infrastruktury technicz-
nej;

2) poszczególne wiere elektrowni wiatrowych 
nalery poEączyć podziemnymi liniami elektroenerge-
tycznymi ze stacją elektroenergetyczną 110/SN kV 
(GPO), zlokalizowaną w rejonie miejscowo[ci Czaj-
cze;

3) morliwo[ć przebudowy, rozbudowy i moderni-
zacji istniejących napowietrznych linii elektroener-
getycznych i telekomunikacyjnych, gazociągów 
oraz urządzeG drenarskich i melioracyjnych. W przy-
padku kolizji z projektowanymi urządzeniami nalery 
je przebudować;

4) morliwo[ć budowy nowych lub przebudowy 
istniejących linii elektroenergetycznych zgodnie z 
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przepisami odrębnymi w tym zakresie;
5) obsEuga komunikacyjna obszaru planu i po-

szczególnych terenów z istniejących dróg powia-
towych, gminnych i polnych, jak równier drogami 
wewnętrznymi sEurącymi obsEudze wier elektrowni 
wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną;

6) dopuszcza się na obszarze planu wydzielenia 
pod drogi wewnętrzne sEurące obsEudze wier elek-
trowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną, 
w liniach rozgraniczających do 6 m oraz transport 
drogami publicznymi elementów konstrukcyjnych i 
materiaEów budowlanych na potrzeby budowy wier 
elektrowni wiatrowych pod warunkiem zabezpie-
czenia przez inwestora dróg publicznych przed de-
gradacją;

7) utrzymuje się istniejące na obszarze planu drogi 
polne z morliwo[cią ich wykorzystania jako drogi 
wewnętrzne sEurące obsEudze wier elektrowni wia-
trowych wraz z infrastrukturą techniczną. Szero-
ko[ć w liniach rozgraniczających do 6 m;

8) w celu zapewnienia bezpieczeGstwa przed po-
rarem, w dostosowaniu do wymagaG okre[lonych 
w przepisach odrębnych, nalery wykonać:

a) sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających 
odpowiednią ilo[ć wody do gaszenia,

b) drogi porarowe zapewniające dojazd jednostek 
ratowniczych do obiektów;

9) zaopatrzenie w wodę w warunkach specjal-
nych z niezalernych ujęć wody, w tym z ujęć ist-
niejących;

10) zaopatrzenie w wodę do celów ga[niczych 
z wykorzystaniem ww. systemów zaopatrzenia w 
wodę, albo ze pródeE niezalernych od ww. syste-
mów, wraz z wykonaniem stosownych urządzeG 
umorliwiających pobór wody podczas akcji ga[ni-
czej.

2. Inwestor zobowiązany jest zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami odrębnymi do powiado-
mienia odpowiednich wEadz lotniczych cywilnych i 
wojskowych, o przewidywanym terminie zakoGcze-
nia montaru obiektów o wysoko[ci powyrej 50 m 
npt. oraz do wykonania staEego oznakowania prze-
szkodowego wraz z podaniem dokEadnych wspóE-
rzędnych geograficznych urządzeG powoEując się 
na numer ewidencyjny przeszkody lotniczej - odpo-
wiedni dla terenów oznaczonych na zaEączniku gra-
ficznym okre[lonych na etapie decyzji o pozwoleniu 
na budowę.

RozdziaE III
Ustalenia szczegóEowe

§9. 1. Dla terenów rolniczych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem R ustala się:

1) zachowanie terenów w dotychczasowym uryt-
kowaniu wraz z istniejącymi na terenie liniami ener-
getycznymi napowietrznymi, rowami melioracyjny-
mi, drogami i zbiornikami wodnymi;

2) zakaz zabudowy obiektami, w których zosta-
ną wydzielone pomieszczenia przeznaczone na staEy 

pobyt ludzi;
3) zakaz zabudowy budynkami i budowlami stano-

wiącymi postumenty elektrowni wiatrowych;
4) morliwo[ć budowy budowli rolniczych i obiek-

tów infrastruktury technicznej, których realizacja 
nie spowoduje zmiany przeznaczenia terenu, w tym 
takre ustalenia innego nir rolny sposobu zagospoda-
rowania terenu, poza powierzchnią zajętą pod sEupy 
linii energetycznych oraz stref ochronnych od tych 
linii wskazanych w przepisach szczególnych;

5) nieprzekraczalną linię zabudowy w odlegEo[ci 
min. 15 m od granicy terenów funkcjonalnych ozna-
czonych na rysunku planu symbolem KDZ i KDL 
oraz 100 m od terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem R/EW;

6) powierzchnię zabudowy obiektami budowla-
nymi nie przekraczającą 300 m² w obrębie jednej 
dziaEki;

7) dopuszcza się wydzielenia dziaEek wedEug prze-
pisów szczególnych;

8) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych 
sEurących obsEudze wier elektrowni wiatrowych 
wraz z infrastrukturą techniczną. SzczegóEowy prze-
bieg tych dróg nalery przewidzieć na etapie sporzą-
dzania projektów budowlanych;

9) dopuszcza się prowadzenie linii elektroenerge-
tycznych i infrastruktury towarzyszącej elektrow-
niom wiatrowym, w tym kabli sterowania i automa-
tyki. SzczegóEowa lokalizacja na etapie sporządzania 
projektów budowlanych;

10) zasady ochrony [rodowiska przyrodniczego 
dziedzictwa kulturowego zgodnie §5 i §6 niniejszej 
uchwaEy.

2. Dla terenów rolniczych z dopuszczeniem lokali-
zacji farmy wiatrowej i związanych z tą inwestycją 
obiektów infrastruktury technicznej, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem R/EW, ustala się:

1) zachowanie terenu w urytkowaniu rolniczym, 
z dopuszczeniem lokalizacji farmy wiatrowej, skEa-
dającej się do 8 siEowni wiatrowych Eącznie na 
wszystkich terenach w obrębie planu. Liczba wier 
elektrowni wiatrowych na poszczególnych terenach 
nie more przekraczać:

a) dla terenu 01R/EW - 1 sztuk,
b) dla terenu 02R/EW - 1 sztuk,
c) dla terenu 03R/EW - 1sztuk,
d) dla terenu 04R/EW ｠ 1 sztuk,
e) dla terenu 05 R/EW ｠ 1 sztuk,
f) dla terenu 06 R/EW ｠ 3 sztuk;
2) zakaz zabudowy, z wyEączeniem morliwo[ci re-

alizacji obiektów budowlanych sEurących zgodnemu 
z przeznaczeniem wykorzystaniu terenu, w szcze-
gólno[ci:

a) wier, sEupów lub masztów stanowiących kon-
strukcję no[ną elektrowni wiatrowych,

b) masztów pomiarowych do potrzeb badania wa-
runków atmosferycznych,

c) kablowych i sEupowych linii energetycznych i 
telekomunikacyjnych, wraz z kontenerowymi obiek-
tami towarzyszącymi,
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d) dróg wewnętrznych sEurących obsEudze wier 
elektrowni wiatrowych, obiektów infrastruktury 
technicznej, a takre do gruntów rolnych i le[nych,

e) pozostaEych linii uzbrojenia technicznego,
f) urządzeG melioracji wodnych oraz ciągów i urzą-

dzeG drenarowych;
3) powierzchnia zwartego obszaru gruntów rol-

nych, na którym w wyniku realizacji ustaleG niniej-
szej uchwaEy zostanie ustanowiony inny nir rolny 
sposób zagospodarowania terenu, nie more prze-
kraczać 0,5 ha dla gruntów rolnych klasy bonitacyj-
nej III i wyrszych;

4) do powierzchni zwartego obszaru gruntów rol-
nych nie wlicza się dróg wewnętrznych, które po 
zakoGczeniu realizacji farmy wiatrowej ulegną likwi-
dacji lub zostaną zagospodarowane wyEącznie jako 
grunty rolne;

5) dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki pod wy-
dzielenia poszczególnych elementów w przestrzeni 
zgodnie z przeznaczeniem funkcji terenu. W takim 
przypadku powierzchnia wydzielonych dziaEek dla 
jednej wiery elektrowni wiatrowych nie more być 
mniejsza nir 300 m2 i nie more być większa nir 1 
ha, wskapniki te dotyczą tylko i wyEącznie elemen-
tów wier elektrowni wiatrowych i infrastruktury 
towarzyszącej, dla pozostaEych funkcji tego terenu 
stosuje się przepisy odrębne;

6) przepisy zawarte w pkt. 5 nie stosuje się do 
wydzielenia nowych dróg;

7) wysoko[ć wiery, sEupa lub masztu stanowiące-
go konstrukcję no[ną siEowni wiatrowej, mierzony 
od poziomu terenu do 140m npt., przy czym wraz 
ze [migEem w jego górnym poEoreniu nie wyrej nir 
200m npt.;

8) minimalną odlegEo[ć od skrajnej czę[ci elek-
trowni wiatrowej do linii energetycznych [redniego 
napięcia równą:

a) 25 m od skrajnej czę[ci dla jednotorowej linii,
b) 30 m od skrajnej czę[ci dla dwutorowej linii;
9) nieprzekraczalną linię zabudowy jako linię roz-

graniczenia terenów funkcjonalnych, przy czym linia 
ta wyznacza maksymalną nieprzekraczalną linię za-
budowy dla obrysu caEego obiektu wiery elektrowni 
wiatrowej wraz ze wszystkimi jej elementami;

10) wiere elektrowni wiatrowych oraz budowle 
stanowiące ich konstrukcje no[ne winny być o ujed-
noliconej kolorystyce, przy czym zastosowany kolor 
winien być jasny, pastelowy, nie kontrastujący z 
otoczeniem, matowy;

11) zakaz umieszczenia reklam na konstrukcjach 
siEowni wiatrowych za wyjątkiem symbolu produ-
centa;

12) budowle stanowiące konstrukcje no[ne elek-
trowni wiatrowych powinny posiadać wymagane 
zabezpieczenia odgromowe, przed emisją fal elek-
tromagnetycznych, przed porareniem prądem elek-
trycznym oraz być wyposarone w znaki przeszko-
dowe;

13) o[wietlenie wier elektrowni wiatrowych nie 
more powodować nadmiernego pod[wietlenia tEa 

zmniejszającego zasięg [wiatEa znaków nawigacyj-
nych stosowanych w ruchu powietrznym oraz nie 
more przypominać tych znaków;

14) zadrzewienia [ródpolne i nadwodne, a takre 
zadrzewienia wzdEur dróg powinny być zachowane;

15) utrzymanie ciągów komunikacyjnych, melio-
racyjnych i drenarowych oraz samoistnych zadrze-
wieG na nieurytkowanych gruntach rolnych;

16) morliwo[ć realizacji nowych zadrzewieG [ród-
polnych w odlegEo[ci nie mniejszej nir 100 m od 
budowli stanowiących konstrukcje no[ne siEowni 
wiatrowych;

17) zasady ochrony [rodowiska przyrodniczego 
dziedzictwa kulturowego zgodnie §5 i §6 niniejszej 
uchwaEy.

3. Dla terenów [ródlądowych wód powierzchnio-
wych, w tym oznaczonych w ewidencji gruntów 
jako wody i rowy, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem WS ustala się:

1) zachowanie, odtworzenie lub odbudowę zbior-
ników wodnych;

2) zakaz realizacji budowli, z wyEączeniem budow-
li sEurących:

a) poprawie retencji wód,
b) regulacji stosunków wodnych,
c) zachowaniu istniejącego przebiegu cieków i ich 

przepEywów,
d) przywróceniu wEa[ciwego przebiegu cieków i 

ich przepEywów,
e) ochronie przyrody i [rodowiska,
f) realizacji linii uzbrojenia technicznego z zacho-

waniem ustaleG przypisanych w lit. c) i d) w niniej-
szym punkcie;

3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych [cie-
ków bytowych i wód opadowych z obiektów kuba-
turowych.

4. Dla terenu drogi publicznej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem KDZ, ustala się:

1) klasa drogi - zbiorcza;
2) przekrój jednojezdniowy;
3) szeroko[ć dróg w granicach ewidencyjnych 

dziaEek;
4) morliwo[ć poszerzenia pasa drogowego w li-

niach rozgraniczających;
5) morliwo[ć realizacji zatoki autobusowej dla ob-

sEugi ruchu pasarerskiego;
6) w liniach rozgraniczających drogi, która prze-

biega przez miejscowo[ci przewidzieć chodnik o 
szeroko[ci min. 1,5 m po obu stronach jezdni oraz 
jednostronne o[wietlenie;

7) dopuszcza się realizację [cierki rowerowej o 
szeroko[ci min. 2,0 m;

8) w pasie drogowym dopuszcza się lokalizację 
liniowej infrastruktury technicznej;

9) istniejące zjazdy do dziaEek do zachowania;
10) nowe zjazdy lokalizować wedEug przepisów 

odrębnych.
5. Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem KDL, ustala się:
1) klasa drogi ｠ lokalna;
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2) przekrój jednojezdniowy, szeroko[ć jezdni min. 
5m;

3) szeroko[ć dróg w granicach ewidencyjnych 
dziaEek;

4) morliwo[ć poszerzenia pasa drogowego w li-
niach rozgraniczających;

5) w liniach rozgraniczających dróg, które przebie-
gają przez miejscowo[ci przewidzieć chodnik oraz 
jednostronne o[wietlenie;

6) w pasie drogowym dopuszcza się lokalizację 
liniowej infrastruktury technicznej;

7) istniejące zjazdy do dziaEek do zachowania;
8) nowe zjazdy lokalizować wedEug przepisów od-

rębnych.
6. Dla terenów dróg wewnętrznych oznaczonych 

na rysunku planu symbolem KDW, ustala się:
1) szeroko[ć dróg w granicach ewidencyjnych 

dziaEek;
2) morliwo[ć poszerzenia pasa drogowego w li-

niach rozgraniczających;
3) zachowanie z morliwo[cią przebudowy istnie-

jących dróg;
4) zakaz zabudowy, poza elementami drogi, a tak-

re poza urządzeniami infrastruktury technicznej nie 
związanych z ww. drogami.

RozdziaE IV
Ustalenia koGcowe

§10. 1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 
opEaty od wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w wy-
soko[ci:

- 30 % dla terenów oznaczonych symbolami R/
EW,

- 0,1 % dla pozostaEych terenów.
2. Na obszarze objętym niniejszą uchwaEą zmienia 

się przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierol-
nicze o Eącznej powierzchni ok. 1,8 ha, w tym dla 
terenu:

1) 01 R/EW grunty orne klas RIVb 0,20 ha;
2) 02 R/EW grunty orne klas RIVb 0,17 ha, RV 

0,03ha;
3) 03 R/EW grunty orne klas RIIIa 0,28 ha, RIIIb 

0,04 ha;
4) 04 R/EW grunty orne klas RIIIb 0,19 ha;
5) 05 R/EW grunty orne klas RIIIb 0,13 ha, RIVa 

0,02 ha;
6) 06 R/EW grunty orne klas RIIIb 0,28 ha, RIVa 

0,13 ha, RIVb 0,19 ha, PsIV 0,12 ha.

§11. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.

§12. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
(-) mgr Karol Borucki
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, 
zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz.41, Nr 141 
poz.1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 
poz.1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 225 
poz.1635, Dz. U. z 2007r. Nr 127, poz. 880, Dz. 
U. z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220 poz.1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24, poz, 124, 

Nr 75, poz, 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 
804, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043), Rada 
Miasta i Gminy Wysoka stwierdza zgodno[ć miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego obszar poEorony w rejonie wsi MEot-
kowo, Kijaszkowo z ustaleniami Studium uwarunko-
waG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Wysoka.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, 
zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 
poz.1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 
poz.1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 225 
poz.1635, Dz. U. z 2007r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. 
z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 
220 poz.1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24, poz, 124, Nr 
75, poz, 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 
Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043),

Rada Miasta i Gminy Wysoka rozstrzyga co na-
stępuje:

do projektu planu wyEoronego do publicznego 
wglądu z prognozą oddziaEywania na [rodowisko 
ustaleG planu wniesiono 19 uwag oraz 2 zapytania, 
zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną 
czę[ć dokumentacji formalno-prawnej prac plani-
stycznych.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka postanowiE nie 
uwzględnić wniesionych do projektu planu uwag.

Po zapoznaniu się z przedEoronym wykazem uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Wysoka w 
rejonie wsi MEotkowo, Kijaszkowo, Rada Miasta i 
Gminy Wysoka postanawia nie uwzględnić nirej wy-
mienionych uwag wniesionych do projektu planu:

1. Natalii Zawadzkiej, w sprawach: 
- morliwo[ci stawiania turbin wiatrowych w odle-

gEo[ci nie mniejszej nir 3,2 km od urytku ekologicz-
nego ｧLinkiｦ, 

- morliwo[ci stawiania turbin wiatrowych w odle-

gEo[ci nie mniejszej nir 3,2 km od urytku ekologicz-
nego ｧStare Bagnoｦ, 

 - morliwo[ci stawiania turbin wiatrowych w odle-
gEo[ci nie mniejszej nir 3,2 km od urytku ekologicz-
nego ｧBobrowe Bagnoｦ,

 - morliwo[ci stawiania turbin wiatrowych w odle-
gEo[ci nie mniejszej nir 3,2 km od urytku ekologicz-
nego ｧqurawｦ;

Uwagi pani Natalii Zawadzkiej, dotyczące odsu-
nięcia elektrowni wiatrowych o odlegEo[ć 3,2 km 
od urytków ekologicznych ｧLinkiｦ, ｧStare Bagnoｦ, 
ｧBobrowe Bagnoｦ i ｧqurawｦ nie mogą zostać rozpa-
trzone pozytywnie. Opracowana prognoza oddzia-
Eywania na [rodowisko dla projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wykazaEa, 
ir przyjęta w projekcie planu odlegEo[ć od urytków 
ekologicznych jest wystarczająca i nie wpEynie ne-
gatywnie na stan przedmiotowych form ochrony 
przyrody. Planowana inwestycja nie spowoduje 
strat ekologicznych.

2. Tomasza Dykowskiego, w sprawach: 
- zmniejszenia zagęszczenia rozmieszczenia turbin 

wiatrowych z 52 sztuk do 26 sztuk oraz zmniejsze-
nia dopuszczalnej wysoko[ci turbin z 200 metrów 
do 100 metrów w celu zabezpieczenia Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Dolina Dobronki i Bory Kra-
jeGskie, 

- zmniejszenia zagęszczenia rozmieszczenia turbin 
wiatrowych z 52 sztuk do 26 sztuk oraz zmniejsze-
nia dopuszczalnej wysoko[ci turbin z 200 metrów 
do 100 metrów w celu zabezpieczenia Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci, 

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr III / 8 / 2010

Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie
w sprawie stwierdzenia zgodno[ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami 

studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania przestrzennego
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do uchwaEy nr III / 8 / 2010

Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu
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- zmniejszenia zagęszczenia rozmieszczenia turbin 
wiatrowych z 52 sztuk do 26 sztuk oraz zmniejsze-
nia dopuszczalnej wysoko[ci turbin z 200 metrów 
do 100 metrów w celu zabezpieczenia obszaru Na-
tura 2000 Dolina Noteci, 

- zmniejszenia zagęszczenia rozmieszczenia turbin 
wiatrowych z 52 sztuk do 26 sztuk oraz zmniejsze-
nia dopuszczalnej wysoko[ci turbin z 200 metrów 
do 100 metrów w celu zabezpieczenia obszaru Na-
tura 2000 Dolina Zrodkowej Noteci i KanaEu Bydgo-
skiego, 

- zmniejszenia zagęszczenia rozmieszczenia turbin 
wiatrowych z 52 sztuk do 26 sztuk oraz zmniejsze-
nia dopuszczalnej wysoko[ci turbin z 200 metrów 
do 100 metrów w celu zabezpieczenia obszaru Na-
tura 2000 Puszcza nad Gwdą, 

- zmniejszenia zagęszczenia rozmieszczenia turbin 
wiatrowych z 52 sztuk do 26 sztuk oraz zmniejsze-
nia dopuszczalnej wysoko[ci turbin z 200 metrów 
do 100 metrów w celu zabezpieczenia obszaru Na-
tura 2000 Dębowa Góra;

Uwagi pana Tomasza Dykowskiego, dotyczące 
zmniejszenia ilo[ci elektrowni wiatrowych z 52 do 
26 sztuk oraz zmniejszenia dopuszczalnej wyso-
ko[ci elektrowni z 200 do 100 metrów nie mogą 
zostać rozpatrzone pozytywnie. Opracowana pro-
gnoza oddziaEywania na [rodowisko dla projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wykazaEa, ir przyjęta w projekcie planu liczba 
turbin oraz ich wysoko[ć nie stanowią zagrorenia 
dla Obszarów Chronionego Krajobrazu oraz obsza-
rów Natura 2000. Plan miejscowy nie obejmuje te-
renów zlokalizowanych na obszarach chronionych. 
Prognoza [rodowiskowa wykazaEa brak wpEywu pla-
nowanej inwestycji na obszary objęte ochroną. Po-
nadto projekt planu zakEada powstanie maksymalnie 
22 siEowni wiatrowych o wysoko[ci nie przekracza-
jącej 200 m w górnym poEoreniu [migEa.

3. Teresy Zawadzkiej, w sprawie zwiększenia od-
legEo[ci elektrowni wiatrowych od siedzib ludzkich 
z 500 metrów do 3,2 km;

Uwaga pani Teresy Zawadzkiej, dotycząca zwięk-
szenia odlegEo[ci elektrowni wiatrowych od zabu-
dowy mieszkaniowej z 500 metrów do 3,2 km nie 
more zostać rozpatrzona pozytywnie. Prognoza od-
dziaEywania na [rodowisko dla projektu planu wyka-
zaEa, ir przyjęte w planie rozwiązania nie spowodują 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów haEasu w 
[rodowisku. Ponadto inne poruszane konsekwencje 
[rodowiskowe zostaną wyja[nione na etapie opra-
cowywania Raportu o oddziaEywaniu na [rodowi-
sko, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Ryszarda Zawadzkiego, w sprawach: 
- zmniejszenia liczby turbin z 52 do 26 oraz obni-

renia ich wysoko[ci z 200 metrów do 100 metrów 
w celu ochrony panoramy gminy,

Uwaga pana Ryszarda Zawadzkiego, dotyczące 
zmniejszenia ilo[ci elektrowni wiatrowych z 52 do 
26 sztuk oraz zmniejszenia dopuszczalnej wysoko[ci 
elektrowni z 200 do 100 metrów nie mogą zostać 

rozpatrzone pozytywnie. Opracowane na potrzeby 
projektu planu ｧStudium wpEywu elektrowni wia-
trowych na krajobraz kulturowy w gminie Wysokaｦ 
wykazaEo, ir planowana inwestycja nie spowoduje 
obnirenia warto[ci kulturowych i krajobrazowych 
gminy. Ponadto projekt polanu zakEada powstanie 
maksymalnie 22 siEowni wiatrowych o wysoko[ci 
nie przekraczającej 200 m w górnym poEoreniu [mi-
gEa.

- zmniejszenia odlegEo[ci z 500 metrów do 3,2 
km budowy turbin wiatrowych od domostw w celu 
oszczędzenia wydatków budretu gminy oraz unik-
nięcia konfliktów z mieszkaGcami,

Uwaga pana Ryszarda Zawadzkiego, dotycząca 
zwiększenia odlegEo[ci elektrowni wiatrowych od 
domostw z 500 metrów do 3,2 km nie more zo-
stać rozpatrzona pozytywnie. Prognoza finansowa 
dla projektu planu wykazaEa, ir nie nastąpi spadek 
warto[ci nieruchomo[ci.

- zmniejszenia liczby turbin z 52 do 26 oraz obni-
renia ich wysoko[ci z 200 metrów do 100 metrów 
w celu ochrony lokalnego ptactwa,

Uwaga pana Ryszarda Zawadzkiego, dotycząca 
zmniejszenia ilo[ci elektrowni wiatrowych z 52 do 
26 sztuk oraz zmniejszenia dopuszczalnej wysoko-
[ci elektrowni z 200 do 100 metrów nie mogą zo-
stać rozpatrzone pozytywnie. Zmiertelno[ć ptaków 
zalery od lokalizacji względem siedlisk i korytarzy 
migracyjnych. Teren objęty planem poEorony jest 
poza obszarami Natura 2000.

- lokalizacji turbin wiatrowych, która uniemorliwi 
padanie cienia turbin wiatrowych na budynki za-
mieszkane przez ludzi ｠ sugeruje się odlegEo[ć 3,2 
km,

Uwaga pana Ryszarda Zawadzkiego, dotycząca 
zwiększenia odlegEo[ci elektrowni wiatrowych od 
siedzib ludzkich do 3,2 km nie more zostać rozpa-
trzona pozytywnie. Tzw. efekt migającego cienia 
będzie badany na etapie ocen oddziaEywania przed-
sięwzięcia na [rodowisko.

- zmniejszenia liczby turbin z 52 do 26 oraz obni-
renia ich wysoko[ci z 200 metrów do 100 metrów 
w celu zabezpieczenia obszaru Natura 2000 Ostoja 
Pilska, 

- zmniejszenia liczby turbin z 52 do 26 oraz obni-
renia ich wysoko[ci z 200 metrów do 100 metrów 
w celu zabezpieczenia obszaru Natura 2000 Struga 
BiaEo[liwka, 

- zmniejszenia liczby turbin z 52 do 26 oraz obni-
renia ich wysoko[ci z 200 metrów do 100 metrów 
w celu zabezpieczenia obszaru Natura 2000 Dolina 
Dobronki.

Uwagi pana Ryszarda Zawadzkiego, dotyczące 
zmniejszenia ilo[ci elektrowni wiatrowych z 52 do 
26 sztuk oraz zmniejszenia dopuszczalnej wyso-
ko[ci elektrowni z 200 do 100 metrów nie mogą 
zostać rozpatrzone pozytywnie. Opracowana pro-
gnoza [rodowiskowa dla projektu planu wykazaEa, 
ir zapisy projektu planu nie przyczynią się do nega-
tywnego wpEywu na cele i przedmiot ochrony naj-
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blirszych obszarów Natura 2000 i ich integralno[ć.
Ponadto wpEynęEy następujące zapytania od Da-

niela Zawadzkiego, dotyczące:
- przeprowadzenia referendum w sprawie lokaliza-

cji elektrowni wiatrowych na terenie gminy Wysoka,
Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka nie przeprowa-

dziE referendum w przedmiotowej sprawie, ponie-
war wiązaEoby się to z dodatkowym, znacznym ob-
ciąreniem dla budretu gminy. UchwaEa w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zostaEa podjęta 
30 wrze[nia 2009r. Ponadto podczas spotkaG Bur-

mistrza Miasta i Gminy Wysoka z soEtysami i miesz-
kaGcami miejscowo[ci gminy Burmistrz dokonaE roz-
poznania potrzeb i oczekiwaG lokalnej spoEeczno[ci.

- [rodków finansowych na pokrycie kosztów 
związanych ze sporządzeniem projektów planów 
miejscowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka wyja[nia, ir 
zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym koszty sporządzenia planu miejscowego ponosi 
gmina.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, 
zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 
poz.1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 
poz.1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 225 
poz.1635, Dz. U. z 2007r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. 
z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 
220 poz.1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24, poz, 124, Nr 
75, poz, 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 
Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043),

Rada Miasta i Gminy Wysoka rozstrzyga co na-
stępuje:

uchwalenie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obejmującego obszary poEorone 
w rejonie wsi MEotkowo, Kijaszkowo dla planowanej 
farmy wiatrowej nie obciąra budretu gminy w za-
kresie zadaG związanych z realizacją infrastruktury 
technicznej oraz ich finansowania.

 

ZaEącznik nr 4
do uchwaEy nr III / 8 / 2010

Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie
w sprawie realizacji zadaG z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania


