
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 193 ｠ 21193 ｠ Poz. 3579, 3580

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi zmia-
nami) oraz w związku z UchwaEą Nr XXX/184/09 
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2009 
roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego pn. ｧFar-
ma Wiatrowa Kobylinｦ, po sprawdzeniu zgodno[ci 
planu z ustaleniami Studium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kobylin ｠ zmiana Studium uchwalona UchwaEą Nr 
XXVI/217/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 
30 grudnia 2009 roku, Rada Miejska w Kobylinie 
uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego pn. Farma Wiatrowa Kobylin, 
obejmujący obszary poEorone w obrębach ewiden-
cyjnych wsi: Zalesie Wielkie, Targoszyce, Dagiewni-
ki, Starkówiec, FijaEów, Zalesie MaEe, Górka, Rojew 
i Kuklinów, zwany dalej planem.

2. Granice obowiązywania planu okre[lają rysunki 
w skali 1:2000, zwane dalej rysunkiem planu, sta-
nowiące zaEączniki nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwaEy.

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są zaEączniki:
1) czę[ć graficzna - rysunek planu w skali 1:2000 

｠ zaEączniki nr 1, 2 i 3,
2) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Kobylinie w 

sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEoro-

nego do publicznego wglądu projektu planu miejsco-
wego ｠ zaEącznik nr 4,

3) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Kobylinie w 
sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, oraz 
zasadach ich finansowania ｠ zaEącznik nr 5.

§2. 1. Przedmiotem planu jest przeznaczenie czę-
[ci terenów rolnych pod lokalizację elektrowni wia-
trowych oraz związanych z nimi sieci i obiektów in-
frastruktury technicznej i komunikacyjnej.

2. Zakres ustaleG planu jest zgodny z art. 15, ust. 
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

§3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) planie - nalery przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, o którym 
mowa w §1 niniejszej uchwaEy;

2) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
UchwaEę Rady Miejskiej w Kobylinie;

3) rysunku planu - nalery przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu, stanowiący zaEączniki nr 1,2 i 3 
do niniejszej uchwaEy;

4) obszarze - nalery przez to rozumieć caEy obszar 
objęty planem, w granicach przedstawionych na ry-
sunku planu;

5) terenie ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć ob-
szaru wydzieloną na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi, oznaczoną symbolem funkcji i numerem;

6) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 

macje dotyczące udzielonych na podstawie §2 i §3 
ulg w spEacie nalerno[ci pienięrnych.

2. Wójt Gminy Kapmierz przedstawia Radzie Gminy 
Kapmierz zbiorcze zestawienie informacji dotyczą-
cych zakresu umorzonych, odroczonych i rozEoro-
nych na raty nalerno[ci pienięrnych, uwzględniając 
informacje, o których mowa w pkt 1.

3. Informacje, o których mowa w pkt 1, skEada się 
wedEug stanu na dzieG 30 czerwca oraz 31 grudnia 
kardego roku kalendarzowego, w terminie 10 dni 
po upEywie terminu, za jaki sporządzono informacje.

4. Informacje, o których mowa w pkt 2, skEada 
się wedEug stanu na dzieG 31 grudnia kardego roku 
kalendarzowego, Eącznie ze sprawozdaniem z wyko-
nania budretu.

§8. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Kapmierz.

§9. Traci moc uchwaEa Nr LI/289/06 Rady Gmi-
ny Kapmierz z dnia 28 wrze[nia 2006 r. w sprawie 
okre[lenia szczegóEowych zasad i trybu umarzania 
nalerno[ci pienięrnych przypadających Gminie Kap-
mierz lub jej jednostkom organizacyjnym, do któ-
rych nie stosuje się przepisów ustawy ｠ Ordynacja 
podatkowa, udzielania innych ulg w spEacie tych 
nalerno[ci oraz okre[lenie organów do tego upraw-
nionych (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 181, poz. 4236).

§10. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Reinholz

3580

UCHWADA Nr XLII/245/10 RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
pn. Farma Wiatrowa Kobylin
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rozumieć przeznaczenie, które w wyniku realizacji 
planu musi przewarać na danym terenie wyznaczo-
nym liniami rozgraniczającymi;

7) przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez to 
rozumieć inne nir podstawowe rodzaje przeznacze-
nia, które uzupeEniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć, 
w jakiej mogą znalepć się budynki oraz wiere elek-
trowni wiatrowych od linii rozgraniczającej teren. 
OdlegEo[ć ta dotyczy zewnętrznego obrysu budyn-
ku z wyEączeniem okapów, gzymsów, balkonów, 
schodów zewnętrznych, zadaszeG nad wej[ciami i 
innych podobnych elementów budynku. OdlegEo[ć 
ta dotyczy zewnętrznego obrysu caEego obiektu 
elektrowni wiatrowej wraz ze wszystkimi jej ele-
mentami tj. wierą, gondolą i [migEem;

9) GEównym Punkcie Odbioru GPO ｠ nalery przez 
to rozumieć stację abonencką, do której kablami SN 
doprowadzana jest energia elektryczna wytwarzana 
przez poszczególne elektrownie wiatrowe i z której, 
kablami WN 110kV energia elektryczna przekazy-
wana jest do paGstwowego systemu energetyczne-
go (istniejącego GPZ-u lub linii energetycznej WN) 
zgodnie z warunkami okre[lonymi przez wEa[ciwy 
ZakEad Energetyczny;

10) zbiorczych sieciach i obiektach infrastruktury 
｠ nalery przez to rozumieć sieci i obiekty związane 
z uzbrojeniem terenu ,obsEugujące więcej nir jedną 
dziaEkę, dla których w planie nie okre[la się jedno-
znacznej lokalizacji;

11) przepisach odrębnych i szczególnych - nale-
ry przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi, obowiązujące normy 
oraz warunki i ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem wynikające z prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych;

§4. 1. Rysunek planu obowiązuje w granicach ob-
szaru objętego planem.

2. Liczby występujące przed symbolami terenów 
mają znaczenie porządkowe i merytoryczne.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, będące 
obowiązującymi ustaleniami planu:

1) Przeznaczenie (funkcja) terenów;
2) Linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
3) Nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) Wymiarowanie w metrach.

§5. 1. Na obszarze objętym planem ustala się na-
stępujące przeznaczenie terenów:

1) Tereny infrastruktury technicznej ｠ elektrowni 
wiatrowych ｠ oznaczone symbolem E/R;

2) Tereny rolnicze ｠ oznaczone symbolem R;
3) Tereny le[ne ｠ oznaczone symbolem ZL;
4) Tereny wód powierzchniowych ｠ rzeki ｠ ozna-

czone symbolem WS-R;
5) Tereny wód powierzchniowych - rowy meliora-

cyjne ｠ oznaczone symbolem WS;
6) Tereny komunikacji koEowej:
a) droga publiczna krajowa ｠ oznaczona symbo-

lem KDK
b) drogi publiczne powiatowe ｠ oznaczone sym-

bolem KDP,
c) drogi publiczne gminne ｠ oznaczone symbolem 

KDG,
d) drogi wewnętrzne dojazdowe i polne ｠ ozna-

czone symbolem KDWX,
e) tymczasowe drogi montarowe i eksploatacyjne 

｠ oznaczone symbolem KDWe;
7) Tereny komunikacji kolejowej ｠ oznaczone 

symbolem KK.
2. Na kardym z ww. terenów zakazuje się innego 

wykorzystania terenu, nir zgodny z przeznaczeniem 
podstawowym i dopuszczalnym, z zastrzereniem 
§16.

3. Ustala się podziaE obszaru objętego planem na 
tereny funkcjonalne i dziaEki, liniami rozgraniczają-
cymi ｠ [ci[le okre[lonymi rozdzielającymi tereny o 
rórnym sposobie urytkowania ｠ wg oznaczenia gra-
ficznego na rysunku planu.

4. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy we-
dEug rysunku planu ｠ zaEączniki nr 1, 2 i 3.

§6. Na obszarze objętym planem ksztaEtowanie i 
ochronę Eadu przestrzennego nalery realizować po-
przez:

1) Zaprojektowanie ukEadu przestrzennego i kom-
pozycyjnego wszystkich elektrowni wiatrowych tak 
aby nie tworzyE on dysharmonii w krajobrazie po-
przez przypadkowe zrórnicowanie wysoko[ci lub 
usytuowanie. Obowiązuje nakaz ujednolicenia kolo-
ru i formy elektrowni wiatrowych w obszarze caEego 
projektowanego zespoEu;

2) Zakaz wykorzystywania konstrukcji wiery elek-
trowni wiatrowej jako no[nika reklamowego;

3) Dopuszcza się umieszczenie nazwy i znaku gra-
ficznego producenta oraz wEa[ciciela obiektu.

§7. Ustala się następujące warunki zagospodaro-
wania terenów wynikające z zasad ochrony [rodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Na obszarze objętym planem nie występują ob-
szary i obiekty przyrodnicze objęte ochroną prawną 
w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody.

2. Tereny objęte planem poEorone są na obsza-
rze szczególnej ochrony wód powierzchniowych ｠ 
zlewnia chroniona rzek Orli. Urytkowanie rolnicze 
terenu speEniać musi wymogi ochrony okre[lone 
dla ww. obszaru w obowiązującym Rozporządzeniu 
Prezesa RZGW we WrocEawiu.

3. Czę[ć terenów objętych planem poEoronych 
jest na obszarze strefy ochrony po[redniej ujęcia 
wody w Dagiewnikach (rysunek planu ｠ zaEącznik 
nr 1). Na obszarze tym obowiązują ograniczenia za-
warte w decyzji Starostwa Powiatowego w Kroto-
szynie nr OZ-6223a/2/3/00 z dnia 16.05.2000 r. ;

4. Nalery zachować istniejące oraz wprowadzać 
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nowe zadrzewienia [ródpolne i nadwodne. Zaka-
zuje się wycinki istniejących zadrzewieG, je[li nie 
stanowią one zagrorenia dla zdrowia i rycia ludzi. 
Dopuszcza się wycinkę drzew w przypadkach wy-
stępowania kolizji z niezbędną infrastrukturą tech-
niczną lub planowaną zabudową, po uzyskaniu 
stosownych, wymaganych prawem zezwoleG oraz 
wycinkę sanitarną.

5. Nalery utrzymać przebieg i przekrój dróg kra-
jobrazowych, odnawiać obsadzenia tymi samymi 
gatunkami drzew, utrzymywać w sprawno[ci tech-
nicznej nawierzchnie dróg utwardzonych.

6. Na terenach zainwestowanych i planowanych 
do zainwestowania nakazuje się pozostawienie po-
wierzchni biologicznie czynnych o minimalnej wiel-
ko[ci 50% powierzchni dziaEki.

7. Nalery zachować funkcjonowanie systemu me-
lioracyjnego. W przypadku naruszenia istniejącego 
systemu melioracyjnego nalery zapewnić rozwiąza-
nia zapewniające jego prawidEowe funkcjonowanie. 
W tym celu dopuszcza się realizację nowych syste-
mów melioracji i przebudowy istniejących rowów i 
urządzeG melioracyjnych, po uzgodnieniu z wEa[ci-
wym terenowo organem ds. melioracji wodnych.

8. Zakazuje się odprowadzania zanieczyszczeG, 
szczególnie substancji biogennych, organicznych i 
toksycznych do gruntu i do wód powierzchniowych.

9. Warstwa próchniczna gleby z terenów przezna-
czonych pod trwaEą zabudowę musi zostać zdjęta i 
rozplanowana w obrębie obszaru objętego planem 
lub wykorzystana na innych, wskazanych przez 
sEurby gminne, terenach np. wymagających rekul-
tywacji.

10. Masy ziemne, przemieszczane w trakcie pro-
wadzonych prac budowlanych, nalery w pierwszej 
kolejno[ci zagospodarować w granicach dziaEki, a w 
przypadku braku takiej morliwo[ci, urobek wywozić 
na miejsce wskazane przez sEurby gminne.

11. Gromadzenie i zagospodarowywanie odpa-
dów musi być prowadzone w sposób zgodny z 
gminnym planem gospodarki odpadami oraz prze-
pisami odrębnymi, z uwzględnieniem segregacji od-
padów. Na obszarze objętym planem zakazuje się 
staEego magazynowania i przetwarzania odpadów. 
Czasowe magazynowanie odpadów odbywać się 
musi z zachowaniem warunków zabezpieczających 
[rodowisko przed zanieczyszczeniem. W celu dal-
szej przeróbki odpadów ｠ odzysku lub unieszkodli-
wiania, ustala się ich wywóz poza obszar objęty 
planem, przez odpowiednie wyznaczone do tego 
celu podmioty posiadające stosowne, przewidziane 
prawem zezwolenia.

12. Lokalizacja i eksploatacja elektrowni wiatro-
wych zapewniać musi dotrzymanie standardów 
jako[ci [rodowiska okre[lonych w przepisach od-
rębnych poza terenem do którego inwestor posiada 
tytuE prawny, w szczególno[ci w zakresie zabezpie-
czenia terenów podlegających ochronie akustycznej 
przed przekraczającą poziomy dopuszczalne emisją 
haEasu oraz terenów przeznaczonych pod zabudo-

wę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludno[ci 
przed przekraczającą poziomy dopuszczalne emisją 
pól elektromagnetycznych.

13. Realizacja elektrowni wiatrowych poprzedzo-
na być musi badaniami skutków ich oddziaEywania 
na [rodowisko przyrodnicze, a w szczególno[ci na 
ornitofaunę oraz chiropterofaunę.

14. Ustala się nakaz prowadzenia monitoringu 
skutków oddziaEywania elektrowni wiatrowych w 
zakresie oddziaEywania na ornitofaunę i chiroptero-
faunę w ciągu dwóch pierwszych lat eksploatacji 
obiektów. Zasięg i zakres monitoringu uzgodnić z 
wEa[ciwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Zro-
dowiska zgodnie z przepisami odrębnymi.

§8. Ustala się następujące warunki zagospoda-
rowania terenów wynikające z zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
wspóEczesnej:

1. Na obszarze objętym planem przedmiotem 
ochrony archeologicznej są ruchome i nieruchome 
zabytki archeologiczne znajdujące się na terenach 
wyznaczonych w planie pod zainwestowanie.

2. Inwestycje naruszające strukturę gruntu wy-
magają uzgodnienia z wEa[ciwym Urzędem Ochrony 
Zabytków. W miejscu osadzenia elektrowni wiatro-
wej przeprowadzić nalery archeologiczne prace do-
kumentacyjno-zabezpieczające o ile taki obowiązek 
wynika z przepisów odrębnych.

3. W przypadku odnalezienia podczas prowadze-
nia prac ziemnych obiektów archeologicznych, na 
pozostaEych terenach objętych planem nalery nie-
zwEocznie powiadomić wEa[ciwy Urząd Ochrony 
Zabytków, celem okre[lenia warunków dopuszcza-
jących do realizacji inwestycji w zakresie ochrony 
archeologicznej.

§9. Ustala się następujące warunki zagospodaro-
wania terenów wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznych:

1. Na obszarze objętym planem przestrzenie pu-
bliczne stanowią tereny komunikacji oznaczone na 
rysunku planu symbolami KDK, KDP, KDG i KDWX.

2. Na terenach przestrzeni publicznych, wymie-
nionych w ust. 1 zabrania się umieszczania:

1) no[ników reklamowych i reklam w pasach dro-
gowych,

2) reklam na pniach drzew przydrornych.
3. Na terenach przestrzeni publicznych, wymie-

nionych w ust. 1 dopuszcza się, za zgodą i na wa-
runkach okre[lonych przez zarządcę drogi:

1) lokalizację zbiorczych sieci i obiektów infra-
struktury technicznej;

2) lokalizację zatok autobusowych, ciągów pie-
szych i [cierek rowerowych;

3) lokalizację obiektów maEej architektury (wiaty 
przystankowe, kioski, Eawki itp.)

4) zagospodarowanie zielenią urządzoną.

§10. Ustalenia dotyczące parametrów, wskapni-
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ków ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu okre[lają ustalenia szczegóEowe, zawarte 
w §17 ｠ §26.

§11. 1. W granicach obszaru objętego planem 
nie występują tereny i obiekty podlegające ochro-
nie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym:

1) tereny górnicze wymagające okre[lenia sposo-
bu ich zagospodarowania;

2) tereny nararone na niebezpieczeGstwo powo-
dzi;

3) tereny zagrorone osuwaniem się mas ziem-
nych, wymagające okre[lenia sposobu ich zagospo-
darowania.

2. Nie wprowadza się ustaleG dotyczących granic 
i sposobu zagospodarowania ww. terenów.

§12. Ustala się następujące zasady i warunki sca-
lania oraz podziaEu nieruchomo[ci:

1) Dla terenów oznaczonych symbolami 1 E/R ｠ 
20 E/R dopuszcza się wydzielenie dziaEek budow-
lanych pod warunkiem zachowania minimalnej po-
wierzchni 500 m2;

2) Dla terenów oznaczonych w planie symbolem R 
dopuszcza się wydzielanie dziaEek budowlanych pod 
obiekty infrastruktury technicznej, w tym dziaEek 
pod GPO, na warunkach okre[lonych w przepisach 
odrębnych, z zastrzereniem §13;

3) Na obszarze objętym planem dopuszcza się 
wydzielanie nowych dróg wewnętrznych oraz dróg 
rolniczych na warunkach okre[lonych w przepisach 
odrębnych;

4) Na obszarze objętym planem dopuszcza się mor-
liwo[ć scalania dziaEek, gdy istniejąca powierzchnia 
dziaEki wedEug granic wEasno[ci, jej ksztaEt lub do-
stęp do drogi i infrastruktury technicznej, uniemor-
liwiają jej wykorzystanie dla okre[lonych w planie 
celów i zadaG.

§13. Ustala się następujące szczególne warunki 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
urytkowaniu:

1. Na terenach le[nych oznaczonych symbolem 
ZL obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowla-
nych nie związanych z gospodarką le[ną.

2. Wyznacza się obszar oddziaEywania elektrow-
ni wiatrowych o promieniu minimum 400 m od osi 
posadowienia wiery elektrowni, dla którego na tere-
nach oznaczonych symbolem R i E/R ustanawia się 
zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na staEy 
pobyt ludzi.

3. Lokalizacja elektrowni wiatrowych w odlegEo-
[ci mniejszej nir 200 m od [ciany lasu lub terenu 
zadrzewionego o powierzchni równej i większej nir 
0,1 ha, wymaga potwierdzenia na etapie badaG bra-
ku kolizyjno[ci oraz negatywnego wpEywu obiektów 
na chiropterofaunę.

4. Dla istniejącej napowietrznej linii energetycznej 
wysokiego napięcia 110kV GPZ Pępowo ｠ GPZ Kro-

toszyn, ustala się strefy technologiczne w których 
obowiązuje zakaz lokalizacji:

1) zabudowy i nasadzania drzew, z wyjątkiem 
drzew owocowych niskopiennych w odlegEo[ci 
mniejszej nir 15 m od skrajnego przewodu linii ener-
getycznej;

2) obiektów elektrowni wiatrowych w odlegEo[ci 
mniejszej nir 165 m od skrajnego przewodu linii 
energetycznej.

5. Dla istniejących napowietrznych linii energe-
tycznych [redniego napięcia, ustala się strefy tech-
nologiczne w których obowiązuje zakaz lokalizacji:

1) zabudowy i nasadzania drzew, z wyjątkiem 
drzew owocowych niskopiennych w odlegEo[ci 
mniejszej nir 5 m od skrajnego przewodu linii ener-
getycznej;

2) obiektów elektrowni wiatrowych w odlegEo[ci 
mniejszej nir 100 m od skrajnego przewodu linii 
energetycznej.

6. Dla istniejących napowietrznych linii energe-
tycznych niskiego napięcia, ustala się strefy tech-
nologiczne w których obowiązuje zakaz lokalizacji:

1) zabudowy i nasadzania drzew, z wyjątkiem 
drzew owocowych niskopiennych w odlegEo[ci 
mniejszej nir 3 m od skrajnego przewodu linii ener-
getycznej;

2) obiektów elektrowni wiatrowych w odlegEo[ci 
mniejszej nir 50 m od skrajnego przewodu linii ener-
getycznej.

7. Dla terenów kolejowych oznaczonych symbo-
lem KK obowiązuje zakaz lokalizowania:

1) budynków i budowli innych nir elektrownie 
wiatrowe w odlegEo[ci mniejszej nir:

a) 10 m od granicy obszaru kolejowego;
b) 20 m od osi skrajnego toru.
2) dla obiektów elektrowni wiatrowych - w odle-

gEo[ci mniejszej nir 150 m od granicy obszaru ko-
lejowego.

8. Dla istniejących rowów melioracyjnych ustala 
się zakaz nasadzania drzew i krzewów, lokalizowa-
nia budynków, budowli i ogrodzeG:

1) od istniejących cieków ｠ w odlegEo[ci mniejszej 
nir 1,5 m od górnej krawędzi cieku;

2) od istniejących i planowanych waEów przeciw-
powodziowych ｠ w odlegEo[ci mniejszej nir 50,0 m 
od stopy waEu, od strony odpowietrznej.

9. Elektrownie wiatrowe oraz inne obiekty o wy-
soko[ci równej i większej nir 50 m n.p.t. podlega-
ją, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budo-
wę, zgEoszeniu i uzgodnieniu z Szefostwem SEurby 
Ruchu Lotniczego SiE Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w Warszawie a obiekty o wysoko[ci rów-
nej i większej nir 100 m n.p.t. nalery dodatkowo 
uzgodnić z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
w Warszawie. Inwestor zobowiązany jest do powia-
domienia ww. jednostek o przewidywanym terminie 
ukoGczenia budowy inwestycji z co najmniej dwu-
miesięcznym wyprzedzeniem. W powiadomieniu 
nalery zgodnie z wymogami odpowiednich przepi-
sów odrębnych podać wszystkie wymagane dane o 
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powstaEych przeszkodach, celem umorliwienia wy-
dania informacji dla zaEóg statków powietrznych o 
powstaniu nowych przeszkód lotniczych.

10. Nalery zachować występujące na obszarze 
objętym planem linie napowietrzne, sieci i obiekty 
infrastruktury technicznej oraz urządzenia drenar-
skie i melioracyjne. Jereli projektowane zagospo-
darowanie terenu wymagać będzie przebudowy lub 
przeEorenia istniejących sieci, urządzeG i obiektów, 
prace te wykonane być muszą staraniem i na koszt 
inwestora.

§14. Ustala się następujące warunki i zasady ob-
sEugi terenów w zakresie komunikacji:

1. ObsEugę komunikacyjną obszaru objętego pla-
nem stanowić będą:

1) istniejąca publiczna droga krajowa nr 36 (odci-
nek Krotoszyn-Rawicz), klasy gEównej G ｠ oznaczo-
na na rysunku planu symbolem KDK;

2) istniejąca publiczna droga powiatowa nr 5130P 
Wziąchów ｠ Kobylin, klasy zbiorczej Z ｠ oznaczona 
na rysunku planu symbolem 1 KDP;

3) istniejąca publiczna droga powiatowa nr 5131P 
Starkówiec ｠ FijaEów, klasy zbiorczej Z ｠ oznaczona 
na rysunku planu symbolem 2 KDP;

4) istniejąca publiczna droga powiatowa nr 4920P 
Pogorzela ｠ Kobylin, klasy zbiorczej Z ｠ oznaczona 
na rysunku planu symbolem 3 KDP;

5) istniejąca publiczna droga powiatowa nr 5132P 
Dagiewniki ｠ Zalesie Wielkie, klasy zbiorczej Z ｠ 
oznaczona na rysunku planu symbolem 4 KDP;

6) istniejąca publiczna droga gminna nr 778628P, 
klasy lokalnej L ｠ oznaczona na rysunku planu sym-
bolem 1 KDG;

7) istniejąca publiczna droga gminna nr 747545P, 
klasy lokalnej L｠ oznaczona na rysunku planu sym-
bolem 2 KDG;

8) istniejąca publiczna droga gminna nr 778625P, 
klasy lokalnej L｠ oznaczona na rysunku planu sym-
bolem 3 KDG;

9) istniejąca publiczna droga gminna nr 747551P, 
klasy lokalnej L｠ oznaczona na rysunku planu sym-
bolem 4 KDG;

10) istniejąca publiczna droga gminna nr 778622P, 
klasy lokalnej L｠ oznaczona na rysunku planu sym-
bolem 5 KDG;

11) istniejąca publiczna droga gminna nr 778626P, 
klasy lokalnej L｠ oznaczona na rysunku planu sym-
bolem 6 KDG;

12) istniejąca publiczna droga gminna nr 778634P, 
klasy lokalnej L ｠ oznaczona na rysunku planu sym-
bolem 7 KDG;

13) istniejąca publiczna droga gminna nr 778641P, 
klasy lokalnej L ｠ oznaczona na rysunku planu sym-
bolem 8 KDG;

14) istniejące wewnętrzne drogi dojazdowe i polne 
｠ oznaczone na rysunku planu symbolami KDWX;

15) projektowane tymczasowe, wewnętrzne drogi 
montarowe i eksploatacyjne ｠ oznaczone na rysun-
ku planu symbolami KDWe;

2. Tereny komunikacji o których mowa w ust. 1 
pkt 1- 14 stanowią przestrzeG publiczną ogólnodo-
stępną oraz przestrzeG sEurącą realizacji zbiorczych 
sieci infrastruktury technicznej.

3. W celu zapewnienia dostępu komunikacyjnego 
do obiektów elektrowni wiatrowych, dopuszcza się 
realizację na obszarze planu innych nir przedstawio-
ne na rysunku planu tymczasowych, wewnętrznych 
dróg montarowych i eksploatacyjnych o szeroko[ci 
do 5 m.

4. Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc po-
stojowych, w granicach wEasnych posesji, w tym 
parkingów terenowych i garary w ilo[ci nie mniej-
szej nir 2 miejsca postojowe na posesję lub obiekt 
elektrowni wiatrowej.

§15. Ustala się następujące zasady wyposarenia i 
obsEugi terenów w zakresie infrastruktury technicz-
nej:

1. Dla terenów przeznaczonych pod lokalizację 
elektrowni wiatrowych oznaczonych symbolem E/R 
nie ustala się zasad uzbrojenia terenu w zakresie 
dostawy wody, gazu, odprowadzenia [cieków, i 
ciepEownictwa, ze względu na bezobsEugową pracę 
elektrowni.

2. Ze względu na jednostkowe i krótkotrwaEe 
(montar i demontar elektrowni wiatrowych) wyko-
rzystanie placów montarowych, manewrowych i 
dróg dojazdowych oraz niewielką powierzchnię pla-
ców ｠ ponirej 500 m2, nie zachodzi konieczno[ć 
budowy systemów odprowadzania i podczyszcza-
nia wód opadowych i roztopowych. Ustala się po-
wierzchniowe odprowadzanie oraz zagospodaro-
wanie wód opadowych i roztopowych na terenie 
dziaEki.

3. Na obszarze planu ustala się realizację nowe-
go systemu energetycznego dla potrzeb powiązania 
planowanych elektrowni wiatrowych z istniejącym 
systemem energetycznym. W tym celu dopuszcza 
się realizację na obszarze planu:

1) energetycznych linii napowietrznych i kablo-
wych WN, SN i n.n.;

2) GEównego Punktu Odbioru ｠ GPO SN/WN;
3) kontenerowych i sEupowych stacji transforma-

torowych;
4) kablowych systemów sterowania i automatyki;
5) rozbudowę, modernizację i przebudowę istnie-

jących linii i obiektów energetycznych.
4. Lokalizacja nowych linii i obiektów energetycz-

nych speEniać musi warunki okre[lone w niniejszej 
uchwale oraz przepisach odrębnych i szczególnych.

5. Na obszarze planu dopuszcza się budowę no-
wych oraz przebudowę i modernizacje istniejących 
sieci i obiektów infrastruktury technicznej na wa-
runkach okre[lonych przez wEa[ciwego Zarządcę 
sieci lub obiektu. Lokalizacja nowych obiektów i sie-
ci infrastruktury technicznej speEniać musi warunki 
okre[lone w niniejszej uchwale oraz przepisach od-
rębnych i szczególnych.
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§16. 1. Dla terenu objętego planem nie okre[la się 
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i urytkowania terenu.

2. Do czasu realizacji ustaleG niniejszej uchwaEy 
tereny objęte planem pozostawia się w dotychcza-
sowym urytkowaniu.

§17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 1 E/R ｠ 20 E/R, ustala się przeznacze-
nie podstawowe ｠ tereny infrastruktury technicznej 
｠ elektrownie wiatrowe.

2. Na terenach o których mowa w ust. 1 zakazuje 
się lokalizacji budynków mieszkalnych i niemieszkal-
nych oraz innych obiektów budowlanych nie zwią-
zanych z obsEugą elektrowni wiatrowych.

3. Na poszczególnych terenach przeznaczonych 
pod elektrownie wiatrowe ustala się lokalizację 
maksymalnie jednego obiektu elektrowni wiatrowej 
oraz budynków, budowli i urządzeG towarzyszą-
cych, sEurących obsEudze elektrowni.

4. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala 
się przeznaczenie dopuszczalne ｠ dopuszcza się lo-
kalizację:

1) infrastruktury technicznej, w tym GPO oraz 
kontenerowych stacji transformatorowych i kablo-
wych linii elektroenergetycznych, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami odrębnymi i szczególnymi;

2) zaleca się lokalizację GEównego Punktu Odbio-
ru - GPO na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 8 E/R;

3) staEych i tymczasowych placów manewrowych 
i montarowych;

4) tymczasowych, wewnętrznych dróg montaro-
wych i eksploatacyjnych;

5) sieci drenarskich i melioracji wodnych;
6) zieleni niskiej.
5. Dla poszczególnych terenów przeznaczonych 

pod elektrownie wiatrowe, ustala się maksymalną 
dopuszczalną powierzchnię zabudowy, wymagającą 
trwaEego wyEączenia gruntów z produkcji rolniczej 
wynoszącą 0,50 ha.

6. Ustala się nakaz rozbiórki tymczasowych pla-
ców manewrowych i montarowych oraz tymczaso-
wych dróg wewnętrznych po zakoGczeniu budowy 
lub eksploatacji elektrowni wiatrowych i przywróce-
nie gruntów do urytkowania rolniczego.

7. Tereny nie zainwestowane pod potrzeby elek-
trowni wiatrowych pozostawić nalery w dotychcza-
sowym urytkowaniu rolniczym.

8. Ustala się następujące warunki, zasady i stan-
dardy ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu:

1) Lokalizacja zabudowy - nieprzekraczalna linia 
zabudowy:

a) dla obiektów elektrowni wiatrowych - minimum 
150 m (wysoko[ć elektrowni wraz z Eopatą) od linii 
rozgraniczającej pas publicznej drogi krajowej,

b) dla innych obiektów nie przeznaczonych na sta-
Ey pobyt ludzi ｠ 25 m od zewnętrznej krawędzi jezd-
ni drogi krajowej ｠ wg rysunku planu,

c) 20 m od linii rozgraniczającej pas publicznej 
drogi powiatowej ｠ wg rysunku planu,

d) 15 m od linii rozgraniczającej pas publicznej 
drogi gminnej ｠ wg rysunku planu,

e) odlegEo[ć zabudowy od pozostaEych dróg i gra-
nic dziaEek sąsiednich wg przepisów odrębnych i 
szczególnych,

f) odlegEo[ć zabudowy od innych elementów ist-
niejącego zagospodarowania terenu wg ustaleG §13 
oraz przepisów odrębnych i szczególnych,

g) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzyszą-
cych oraz fundamentów elektrowni wiatrowych w 
granicy sąsiedniej dziaEki rolnej.

2) Ustala się minimalną odlegEo[ć lokalizacji wiery 
elektrowni wiatrowej, liczoną od jej osi do granic 
terenów istniejącej i planowanej zabudowy ｠ wyno-
szącą 400 m;

3) Obowiązująca forma zabudowy obiektów elek-
trowni wiatrowych:

a) maksymalna caEkowita wysoko[ć elektrowni 
wiatrowej (wiera elektrowni wraz ze [migEem w 
jego górnym poEoreniu) - do 150 m ponad [redni 
poziom terenu,

b) nalery stosować jednolitą kolorystykę obiektów 
elektrowni wiatrowych ｠ kolory jasne, pastelowe, 
matowe, nie kontrastujące z otoczeniem i minimali-
zujące powstawanie refleksów [wietlnych,

c) zewnętrzne koGce skrzydeE muszą być poma-
lowane w 5 pasów o jednakowej szeroko[ci, pro-
stopadEych do dEurszego wymiaru Eopaty [migEa, 
pokrywających 1/3 dEugo[ci Eopaty ｠ 3 koloru czer-
wonego lub pomaraGczowego i 2 pasy koloru bia-
Eego lub szarego, przy czym pasy skrajne nie mogą 
być koloru biaEego lub szarego,

d) ostrzegawcze [wiatEa przeszkodowe umiesz-
czone być muszą w najwyrszym punkcie gondoli,

e) o[wietlenie obiektów elektrowni wiatrowych 
nie more powodować nadmiernego pod[wietlenia 
tEa i zmniejszać zasięgu [wiatEa znaków nawigacyj-
nych stosowanych w ruchu powietrznym oraz nie 
more przypominać tych znaków,

f) obiekty elektrowni wiatrowych posiadać muszą 
wymagane zabezpieczenia odgromowe i przeciwpo-
rareniowe oraz zabezpieczenia chroniące przed emi-
sją fal elektromagnetycznych.

4) Obowiązująca forma zabudowy obiektów to-
warzyszących:

a) maksymalna caEkowita wysoko[ć obiektów - do 
9 m ponad [redni poziom terenu,

b) dachy strome, dwuspadowe o kącie nachylenia 
poEaci dachowych od 25{ do 35{ lub dachy pEaskie,

c) nalery stosować jednolitą kolorystykę obiek-
tów towarzyszących zharmonizowaną z kolorystyką 
elektrowni wiatrowych.

9. Maksymalny wskapnik zabudowy dziaEki ｠ 30% 
powierzchni dziaEki.

10. Minimalny udziaE powierzchni biologicznie 
czynnej ｠ 50% powierzchni dziaEki.

11. ObsEuga komunikacyjna terenów wg §14 i ry-
sunku planu.
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12. Obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych 
w granicach wEasnej dziaEki w ilo[ci okre[lonej w 
§14 ust. 4.

§18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem R, ustala się przeznaczenie podstawo-
we ｠ tereny rolnicze.

2. Na terenach o których mowa w ust. 1 zakazuje 
się lokalizacji:

1) budynków przeznaczonych na staEy pobyt ludzi;
2) obiektów inwentarskich i hodowli zwierząt.
3. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala 

się przeznaczenie dopuszczalne ｠ dopuszcza się lo-
kalizację:

1) niemieszkalnych obiektów budowlanych zwią-
zanych z rolnictwem i obsEugą rolnictwa (stodoEy, 
wiaty, pEyty obornikowe itp.);

2) obiektów i sieci infrastruktury elektroenerge-
tycznej, w tym GEównych Punktów Odbioru ｠ GPO;

3) innych obiektów i sieci infrastruktury technicz-
nej, z wyjątkiem obiektów telefonii komórkowej;

4) dróg wewnętrznych dojazdowych i rolniczych;
5) tymczasowych, wewnętrznych dróg montaro-

wych i eksploatacyjnych dla potrzeb obsEugi elek-
trowni wiatrowych;

6) podstawowych i szczegóEowych urządzeG me-
lioracji wodnych;

7) [cierek rowerowych;
8) dolesieG, zadrzewieG i zieleni niskiej.
4. Na terenach o których mowa w ust. 1 dopusz-

cza się rozbudowę, przebudowę i modernizację ist-
niejących obiektów budowlanych.

5. Lokalizacja obiektów budowlanych w stosun-
ku do istniejących dróg i granic dziaEek sąsiednich 
zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwaEy oraz prze-
pisami odrębnymi i szczególnymi.

6. Ustala się nakaz rozbiórki tymczasowych pla-
ców manewrowych i montarowych oraz tymczaso-
wych dróg wewnętrznych po zakoGczeniu budowy 
lub eksploatacji elektrowni wiatrowych i przywróce-
nie gruntów do urytkowania rolniczego.

7. Na terenach o których mowa w ust. 1 obo-
wiązują ograniczenia w prowadzeniu upraw rolnych 
wynikające z poEorenia w zlewni chronionej rzeki 
Orli. Obowiązuje program dziaEaG mających na celu 
ograniczenie odpEywu azotu ze pródeE rolniczych za-
warty w obowiązującym Rozporządzeniu Dyrektora 
RZGW we WrocEawiu.

§19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem ZL, ustala się przeznaczenie podsta-
wowe ｠ tereny le[ne.

2. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala 
się zachowanie przeznaczenia podstawowego tere-
nu, bez morliwo[ci wprowadzenia funkcji innej nir 
le[na.

3. Na terenach o których mowa w ust. 1 dopusz-
cza się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury 
technicznej za zgodą i na warunkach okre[lonych 
przez wEa[ciwą Regionalną Dyrekcję Lasów PaG-

stwowych.

§20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1WS-R i 2 WS-R ustala się prze-
znaczenie podstawowe ｠ tereny wód powierzchnio-
wych ｠ rzeki Ochla i Orla.

2. Na terenach o których mowa w ust. 1 dopusz-
cza się lokalizację:

1) waEów i obiektów sEurących do ochrony prze-
ciwpowodziowej;

2) obiektów budowlanych sEurących regulacji, 
piętrzeniu i innym celom związanym z eksploatacją 
rzeki;

3) staEych i tymczasowych obiektów budowla-
nych umorliwiających przejazd (przepusty, kEadki, 
mosty itp.);

4) obiektów i sieci infrastruktury technicznej z za-
strzereniem §13 ust. 6;

5) zadrzewieG i zieleni niskiej z zastrzereniem §13 
ust. 6.

3. Lokalizacja i realizacja obiektów budowlanych 
wymienionych w ust. 2 oraz zieleni odbywać się 
more za zgodą i na warunkach okre[lonych przez 
wEa[ciwego terenowo zarządcę rzeki.

§21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem WS ustala się przeznaczenie pod-
stawowe ｠ tereny wód powierzchniowych ｠ rowy 
melioracyjne.

2. Na terenach o których mowa w ust. 1 dopusz-
cza się lokalizację:

1) obiektów budowlanych sEurących regulacji, 
piętrzeniu i innym celom związanym z eksploatacją;

2) staEych i tymczasowych obiektów budowla-
nych umorliwiających przejazd (przepusty, kEadki, 
mosty itp.);

3) obiektów i sieci infrastruktury technicznej z za-
strzereniem §13 ust. 6;

4) zadrzewieG i zieleni niskiej z zastrzereniem §13 
ust. 6.

3. Lokalizacja i realizacja obiektów budowlanych 
wymienionych w ust. 2 oraz zieleni odbywać się 
more za zgodą i na warunkach okre[lonych przez 
wEa[ciwy terenowo organ ds. melioracji wodnych.

4. Dopuszcza się regulację, przebudowę i rozbu-
dowę istniejącego systemu melioracyjnego.

5. Dopuszcza się likwidację istniejących rowów 
melioracji szczegóEowych za zgodą i na warunkach 
okre[lonych przez wEa[ciwą terenowo spóEkę wod-
ną.

§22. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolm KDK ustala się przeznaczenie podsta-
wowe ｠ tereny komunikacji ｠ istniejąca, publiczna 
droga krajowa nr 36 relacji Prochowice ｠ Ostrów 
Wielkopolski.

2. Dla terenu o którym mowa w ust. 1 obwiązują 
następujące ustalenia:

1) klasa drogi ｠ gEówna G;
2) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ wg ry-



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 193 ｠ 21200 ｠ Poz. 3580

sunku planu;
3) adaptacja istniejącego zagospodarowania pasa 

drogowego;
3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 ustala 

się zagospodarowanie dopuszczalne ｠ dopuszcza 
się lokalizację, za zgodą i na warunkach okre[lonych 
przez zarządcę drogi:

1) zatok autobusowych, chodników i [cierek ro-
werowych o parametrach technicznych okre[lonych 
w przepisach odrębnych;

2) liniowej infrastruktury technicznej i obiektów 
maEej architektury (przystanków autobusowych, 
kiosków, Eawek itp.) w sposób nie kolidujący z funk-
cją komunikacyjną;

3) zieleni izolacyjnej i ozdobnej.
4. Zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów. Usta-

la się obsEugę komunikacyjną terenów poEoronych 
przy drodze krajowej wyEącznie poprzez istniejące 
skrzyrowania, przy zachowaniu odpowiednich okre-
[lonych w przepisach odrębnych odlegEo[ci pomię-
dzy skrzyrowaniami.

§23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 1 KDP ｠ 4 KDP ustala się przeznacze-
nie podstawowe ｠ tereny komunikacji ｠ istniejące, 
publiczne drogi powiatowe.

2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obowią-
zują następujące ustalenia:

1) klasa drogi - zbiorcza Z;
2) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ wg ry-

sunku planu;
3) droga jednojezdniowa, dwupasowa o minimal-

nej szeroko[ci jezdni ｠ 7 m;
4) dopuszcza się lokalizację zatok autobusowych, 

chodników i [cierek rowerowych o parametrach 
technicznych okre[lonych w przepisach odrębnych.

3. Na terenach o których mowa w ust. 1 dopusz-
cza się lokalizację zieleni izolacyjnej, liniowej infra-
struktury technicznej i obiektów maEej architektury 
(przystanków autobusowych, kiosków, Eawek itp.) 
w sposób nie kolidujący z funkcją komunikacyjną, 
realizowanych za zgodą i na warunkach okre[lonych 
przez zarządcę drogi.

4. Na terenach o których mowa w ust. 1 dopusz-
cza się lokalizację nowych zjazdów za zgodą i na 
warunkach okre[lonych przez zarządcę drogi.

§24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 1 KDG ｠ 8 KDG ustala się przezna-
czenie podstawowe ｠ tereny komunikacji ｠ istnieją-
ce, publiczne drogi gminne.

2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obowią-
zują następujące ustalenia:

1) klasa drogi - lokalna L;
2) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ wg ry-

sunku planu;
3) droga jednojezdniowa, dwupasowa o minimal-

nej szeroko[ci jezdni ｠ 6 m
4) dopuszcza się lokalizację zatok autobusowych, 

chodników i [cierek rowerowych o parametrach 

technicznych okre[lonych w przepisach odrębnych.
3. Na terenach o których mowa w ust. 1 dopusz-

cza się lokalizację zieleni izolacyjnej, liniowej infra-
struktury technicznej i obiektów maEej architektury 
(przystanków autobusowych, kiosków, Eawek itp.) 
w sposób nie kolidujący z funkcją komunikacyjną, 
realizowanych za zgodą i na warunkach okre[lonych 
przez zarządcę drogi.

4. Na terenach o których mowa w ust. 1 dopusz-
cza się lokalizację nowych zjazdów za zgodą i na 
warunkach okre[lonych przez zarządcę drogi.

§25. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDWX ustala się przeznaczenie 
podstawowe ｠ tereny komunikacji ｠ istniejące we-
wnętrzne drogi dojazdowe i polne.

2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obowią-
zują następujące ustalenia:

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ wg ry-
sunku planu;

2) ciągi pieszo-jezdne;
3) dopuszcza się lokalizację liniowej infrastruktury 

technicznej oraz zjazdów.

§26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDe ustala się przeznaczenie pod-
stawowe ｠ tereny komunikacji ｠ tymczasowe, we-
wnętrzne drogi montarowe i eksploatacyjne.

2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obowią-
zują następujące ustalenia:

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających (bez 
zjazdów) ｠ maksymalnie 5 m;

2) ciągi pieszo-jezdne;
3) dopuszcza się lokalizację liniowej infrastruktury 

technicznej.
3. Ustala się nakaz rozbiórki tymczasowych dróg 

wewnętrznych po zakoGczeniu budowy lub eksplo-
atacji elektrowni wiatrowych i przywrócenie grun-
tów do urytkowania rolniczego.

§27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem KK ｠ tereny komunikacji kolejowej ｠ 
linia kolejowa nr 14 relacji GEogów ｠ Ostrów Wlkp. 
nie dokonuje się ustaleG, poniewar są to tereny za-
mknięte.

§28. 1. Przeznacza się na cele nierolnicze 3,91 ha 
gruntów ornych klasy III, których zwarty obszar nie 
przekracza 0,50 ha i nie jest wymagane uzyskanie 
zgody na zmianę przeznaczenia.

2. Przeznacza się na cele nierolnicze 1,32 ha grun-
tów ornych klasy IV, V i VI, dla których nie jest wy-
magane uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia.

3. Do powierzchni zwartego obszaru gruntów rol-
nych na poszczególnych terenach wlicza się:

1) grunty zajęte pod fundamenty elektrowni wia-
trowych i urządzeG do ich montaru (dpwigów);

2) grunty zajęte pod staEe obiekty kubaturowe sEu-
rące obsEudze elektrowni wiatrowych;

3) grunty zajęte pod staEe place montarowe i ma-
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newrowe oraz planowane, staEe drogi wewnętrzne 
dojazdowe.

4. Do powierzchni zwartego obszaru gruntów 
rolnych na poszczególnych terenach nie wlicza się 
gruntów zajętych pod potrzeby liniowej infrastruk-
tury technicznej oraz:

1) gruntów zajętych pod tymczasowe obiekty ku-
baturowe, nie związane trwale z gruntem, wykorzy-
stywane w czasie montaru i demontaru elektrowni 
wiatrowych;

2) gruntów zajętych pod tymczasowe place mon-
tarowe i eksploatacyjne;

3) gruntów zajętych pod tymczasowe, wewnętrz-
ne drogi montarowe i eksploatacyjne.

§29. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, art. 36 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów 

o nowych funkcjach, wyznaczonych w niniejszej 
uchwale, ustala się stawkę sEurącą naliczaniu opEa-
ty z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci - 0%.

§30. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Kobylina.

§31. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego oraz podlega publikacji 
na stronie internetowej Gminy Kobylin.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Piotr Chlebowski



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 193 ｠ 21202 ｠ Poz. 3580



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 193 ｠ 21203 ｠ Poz. 3580



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 193 ｠ 21204 ｠ Poz. 3580



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 193 ｠ 21205 ｠ Poz. 3580, 3581

Rozstrzygnięcie dotyczy miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego pn. FARMA WIA-
TROWA KOBYLIN. Do wyEoronego do publicznego 
wglądu w dniach od 28 kwietnia do 20 maja 2010 

r. projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego pn. Farma Wiatrowa Kobylin w 
przewidzianym ustawą terminie nie wpEynęEa radna 
uwaga.

Rozstrzygnięcie dotyczy miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego pn. FARMA WIA-
TROWA KOBYLIN. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 z pópniejszymi zmianami) oraz w związku art. 
165a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, 
poz. 2104 z pópniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 1 
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z pópniejszymi zmianami), w nawią-
zaniu do ｧ Prognozy skutków finansowych uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego pn. Farma Wiatrowa Kobylinｦ stwierdza 
się, re ze względu na specyfikę inwestycji dla której 
opracowany zostaE ww. plan miejscowy nie wystą-
pi konieczno[ć realizacji radnych sieci i obiektów 
infrastruktury technicznej nalerących do zadaG wEa-
snych Gminy. W wyniku realizacji ww. planu miej-
scowego Gmina Kobylin nie poniesie więc radnych 
kosztów w zakresie infrastruktury technicznej.

ZaEącznik nr 4
do UchwaEy nr XLII/245/10
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZGDOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 17 PKT 
11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 

DO WYDOqONEGO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZaEącznik nr 5
do UchwaEy nr XLII/245/10
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZ-
NEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY POGORZELA ORAZ ZASADACH ICH FINANSO-

WANIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm) oraz 
art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ｠ Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 
z pópn. zm) Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co 
następuje:

§1. W podziale Gminy Kobylin na okręgi wybor-
cze ustalonym UchwaEą Nr XXXVII/226/2002 Rady 
Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 28 czerwca 2002 
roku w sprawie podziaEu miasta i gminy Kobylin na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w kardym okrę-

gu zmienionym UchwaEą Nr XXXVII/270/06 Rady 
Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 czerwca 2006 roku 
zmieniającą UchwaEę Nr XXXVII/226/2002 Rady 
Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 28 czerwca 2002 
roku w sprawie podziaEu miasta i gminy Kobylin na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w kardym okręgu, 
wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się liczbę okręgów wyborczych w 
Gminie z 9 do 8,

2) w okręgu wyborczym Nr 1 rubryka okre[lają-
ca granice okręgu wyborczego otrzymuje brzmienie: 
ｧMiasto Kobylin ｠ ulice: Adama Mickiewicza, Aleje 
PowstaGców Wlkp., Baszkowska, Berdychowska, 
Boruty, Cisowa, Czerwona Róra, Droga Królewska, 
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UCHWADA Nr XLII/250/10 RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmian w podziale Gminy Kobylin na okręgi wyborcze, ich granic numerów oraz liczby wybiera-
nych radnych w kardym okręgu oraz dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycz-

nego


