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skiej ｠ KraGcowej ｠ Zacisze w taki sposób, reby 
powstaEa ulica jednokierunkowa z jednym pasem 
ruchu o szeroko[ci od 2.5 do 3.0m. 

2. Uwaga nie zostaEa uwzględniona. Istniejąca 
ulica KraGcowa stanowi jeden z elementów osie-
dlowego systemu komunikacji publicznej. Przyjęta 
szeroko[ć pasa drogowego ｠ 10m jest warto[cią 
minimalną dla tej klasy ulicy (ulica klasy dojazdowej) 
wynikającą z przepisów wykonawczych do ustawy 
o drogach publicznych. Przepisy te przewidują co 
prawda morliwo[ć wyjątkowego przyjęcia mniej-
szej szeroko[ci ulicy je[li podyktowane byEoby to 

trudnymi warunkami terenowymi lub istniejącym za-
gospodarowaniem. Zaproponowany przebieg pasa 
drogowego uwzględnia obecne zagospodarowanie 
i nie przewiduje ingerencji w istniejącą zabudowę 
na caEym swoim przebiegu od skrzyrowania z uli-
cą Wojciechowo do skrzyrowania z ulicą Bernar-
dynką. Taka lokalizacja drogi publicznej stanowi 
kontynuację rozwiązaG planistycznych zawartych 
w poprzednich miejscowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego od 1986r. Warunki terenowe 
w peEni odpowiadają morliwo[ci lokalizacji drogi w 
projektowanym przebiegu.

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, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, 
Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, 
Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 
181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 
1111, Nr 223 poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52 poz. 420 
, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i poz. 146) oraz 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 
2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45 poz. 319 , Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 
127 poz. 880 , z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 
poz. 1237 , Nr 220 poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24 
poz. 124 ), Rada Gminy DamasEawek uchwala, co 
następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze ｧStudium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy DamasEawekｦ ｠ uchwaEa Nr 
XII/70/07 Rady Gminy DamasEawek z dnia 7 grudnia 
2007 r., uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej 
w gminie DamasEawek, zwany dalej ｧplanemｦ.

2. Planem objęto obszar poEorony w gminie Dama-
sEawek, pomiędzy wsiami Niemczyn, KoEybki, Mo-
kronosy i Kopanina, którego granice okre[la rysunek 

planu.
3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) zaEącznik Nr 1 ｠ stanowiący czę[ć graficzną, 

zwaną ｧrysunkiem planuｦ, opracowany w skali 
1:2000, zatytuEowany: ｧMiejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru farmy wia-
trowej w gminie DamasEawekｦ;

2) zaEącznik Nr 2 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Gminy DamasEawek o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu;

3) zaEącznik Nr 3 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Gminy DamasEawek o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) farmie wiatrowej ｠ nalery przez to rozumieć 

kompleks elektrowni wiatrowych powiązanych 
systemem infrastruktury technicznej i drogami we-
wnętrznymi;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą dopuszczalną minimal-
ną odlegEo[ć [ciany budynku lub budowli od linii roz-
graniczającej terenu;

3) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budyn-
ków na dziaEce lub terenie, mierzoną po zewnętrz-
nym obrysie [cian kondygnacji przyziemnej lub 
nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje 
poza obrys kondygnacji przyziemnej, a w przypadku 
budowli przez powierzchnię rozumie się rzut funda-
mentów;

4) zadrzewieniach i zakrzewieniach ｠ nalery przez 
to rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy, a takre 
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ich skupiska, wraz z zajmowanym terenem i pozo-
staEymi skEadnikami jego szaty ro[linnej.

RozdziaE II
Ustalenia ogólne

§3. Na obszarze planu ustala się następujące prze-
znaczenie terenów:

1) tereny elektrowni wiatrowych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 1EW, 2EW, 3EW, 4EW, 
5EW, 6EW, 7EW, 8EW, 9EW, 10EW, 11EW, 12EW, 
13EW, 14EW, 15EW, 16EW, 17EW;

2) tereny urządzeG i sieci elektroenergetycznych, 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 1E, 2E;

3) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 
5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM;

4) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 
10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R;

5) tereny Eąk, zieleni i gruntów ornych, oznaczone 
na rysunku planu symbolami: 1ZR, 2ZR, 3ZR, 4ZR, 
5ZR, 6ZR, 7ZR, 8ZR;

6) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL;

7) tereny komunikacji:
a) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysun-

ku planu symbolami: 1KD-Z, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-D, 
5KD-D, 6KD-D,

b) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 
4KDW.

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się nakaz ochrony walorów 
krajobrazowych lasów, pól, zieleni naturalnej i wód, 
z uwzględnieniem lokalizacji elektrowni wiatrowych.

§5. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego:

1) ustala się:
a) obowiązek zabezpieczenia [rodowiska przed 

emisją szkodliwych fal elektromagnetycznych, po-
rareniem prądem i Eadunkami elektrostatycznymi,

b) zachowanie ciągEo[ci istniejącego systemu me-
lioracyjnego,

c) dostęp do cieków i rowów na potrzeby wykony-
wania robót konserwacyjnych i hydrotechnicznych,

d) odprowadzenie [cieków bytowych do sieci ka-
nalizacji sanitarnej, z zastrzereniem pkt. 3 lit. b,

e) odprowadzenie wód opadowych z dróg publicz-
nych do kanalizacji deszczowej lub rowów, zgodnie 
z przepisami odrębnymi,

f) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z terenów oznaczonych na rysunku symbolami RM 
｠ zgodnie z przepisami odrębnymi,

g) zastosowanie zabezpieczeG dla nawierzchni 
przeznaczonych dla postoju samochodów przed in-
filtracją zanieczyszczeG ze [cieków deszczowych 
do [rodowiska gruntowo-wodnego,

h) gromadzenie i segregacja odpadów w obrębie 
zabudowy oraz usuwanie odpadów zgodnie z pla-
nem gospodarki odpadami dla gminy DamasEawek i 
przepisami odrębnymi,

i) zagospodarowanie mas ziemnych zgodnie z pla-
nem gospodarki odpadami dla gminy DamasEawek i 
przepisami odrębnymi,

j) tereny wymagające komfortu akustycznego 
zgodnie z przepisami odrębnymi, oznaczone na ry-
sunku symbolami RM, dla których obowiązują do-
puszczalne poziomy haEasu jak dla terenów zabudo-
wy mieszkaniowo-usEugowej;

2) zakazuje się:
a) zmiany stosunków wodnych, zasypywania 

oczek wodnych i bezodpEywowych zagEębieG tere-
nu,

b) przeksztaEcenia naturalnej konfiguracji terenu, 
przy czym tereny zmienione w wyniku prowadzo-
nych prac budowlanych nalery przywrócić do stanu 
umorliwiającego kontynuację jego urytkowania w 
dotychczasowy sposób,

c) lokalizacji obiektów i urządzeG budowlanych 
powodujących przekroczenie dopuszczalnych norm 
haEasu i emisji pól elektroenergetycznych, oraz in-
nych uciąrliwo[ci poza granicami obszaru uchwala-
nego planu;

3) dopuszcza się:
a) lokalizację urządzeG melioracji wodnych i bu-

dowli hydrotechnicznych sEurących stabilizacji prze-
pEywu wód powierzchniowych i poziomu wód grun-
towych,

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 
odprowadzenie [cieków bytowych do szczelnych 
zbiorników bezodpEywowych, przy czym [cieki by-
towe ze zbiorników nalery wywozić do oczyszczalni 
[cieków,

c) stosowanie indywidualnych systemów grzew-
czych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się, dla ochrony archeologicznego dziedzic-
twa kulturowego obowiązek prowadzenia badaG 
archeologicznych podczas inwestycji związanych z 
zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu a wy-
magających prac ziemnych. Inwestor powinien uzy-
skać pozwolenie na badania archeologiczne przed 
otrzymaniem pozwolenia na budowę.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych na terenach 
dróg publicznych dopuszcza się, zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi, lokalizację:

1) obiektów maEej architektury;
2) tablic informacyjnych i znaków.

§8. W planie nie okre[la się:
1) terenów wymagających procedury scalania i 

podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu przepisów od-
rębnych;
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2) szczegóEowych zasad i warunków scalania i po-
dziaEu nieruchomo[ci objętych planem.

§9. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie ustalonych na podstawie przepisów odrębnych:

1) dla gruntów rolnych nie ustala się innego nir 
rolniczy sposób urytkowania, zgodnie z przepisami 
odrębnymi, za wyjątkiem gruntów rolnych przewi-
dzianych ustaleniami niniejszego planu na cele nie-
rolnicze;

2) dla gruntów le[nych nie ustala się innego nir le-
[ny sposobu urytkowania, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, za wyjątkiem gruntów le[nych przewidzia-
nych ustaleniami niniejszego planu na cele niele[ne.

§10. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich urytko-
waniu ustala się na terenach , oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami od 1R do 18R oraz od 1 ZR do 8 
ZR zakaz zabudowy obiektów kubaturowych.

§11. zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji ustala się:

1) szeroko[ć dróg w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu;

2) zachowanie ciągEo[ci powiązaG elementów 
pasa drogowego, w szczególno[ci jezdni w granicy 
obszaru planu oraz z zewnętrznym ukEadem komuni-
kacyjnym z uwzględnieniem ustaleG planu;

3) zachowanie istniejącej infrastruktury transpor-
towej, z dopuszczeniem jej rozbudowy lub przebu-
dowy zgodnie z ustaleniami planu;

4) nakaz zapewnienia co najmniej dwóch stano-
wisk postojowych dla samochodów na terenach 
RM, przy czym stanowiska postojowe powinny być 
zlokalizowane na dziaEce zajmowanej przez obiekt.

§12. W zakresie budowy, rozbudowy i przebudo-
wy sieci infrastruktury technicznej ustala się:

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci: gminnej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 
gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej;

2) powiązanie istniejącej i projektowanej sieci in-
frastruktury technicznej z ukEadem zewnętrznym 
oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z prze-
pisami odrębnymi;

3) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych i go-
spodarczych z sieci wodociągowej;

4) bezobsEugową eksploatację elektrowni wiatro-
wych, a tym samym brak konieczno[ci lokalizowa-
nia mediów w zakresie zaopatrzenia w wodę, od-
prowadzania [cieków, zaopatrzenia w ciepEo;

5) poEączenie elektrowni wiatrowych, między 
sobą i z projektowaną stacją elektroenergetyczną 
GPZ, siecią elektroenergetyczną [rednich napięć;

6) dopuszczenie lokalizacji sieci telekomunikacyj-
nej, m.in. kabli sterowania i automatyki, w pasach 
istniejących i projektowanych dróg i/lub poza nimi.

§13. W planie nie wyznacza się terenów, dla któ-
rych okre[la się sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia i urytkowania.

RozdziaE III
Ustalenia szczegóEowe

§14. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników zagospodarowania, dla terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1EW, 2EW, 
3EW, 4EW, 5EW, 6EW, 7EW, 8EW, 9EW, 10EW, 
11EW, 12EW, 13EW, 14EW, 15EW, 16EW, 17EW:

1) ustala się:
a) tereny lokalizacji maksimum 17 elektrowni wia-

trowych jednakowego typu wraz z niezbędną infra-
strukturą techniczną przy czym ich szczegóEowa 
lokalizacja w obrębie kardego z terenów nastąpi na 
etapie sporządzania projektu budowlanego,

b) maksymalną wysoko[ć wiery elektrowni wia-
trowej ponad poziom terenu ｠ 150 m,

c) powierzchnię zabudowy dla jednej elektrowni 
wiatrowej do 1600 m2,

d) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nej ｠ 5 % powierzchni terenu,

e) maksymalną wysoko[ć skrajnego punktu wir-
nika w pozycji pionowej ponad poziomem terenu ｠ 
200,0 m,

f) jednakową kolorystykę elektrowni wiatrowych, 
o matowej powierzchni, bez refleksów [wietlnych,

g) dopuszczalny zasięg oddziaEywania zespoEu 
elektrowni wiatrowych na [rodowisko w zakresie 
haEasu zgodny z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami,

h) nakaz zgEaszania do Dowództwa SiE Powietrz-
nych wszelkich obiektów o wysoko[ci równej i 
większej jak 50 m n.p.t. przed wydaniem pozwole-
nia na budowę;

i) nakaz zgEaszania do Prezesa Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego wszelkich obiektów o wysoko[ci równej 
i większej jak 100 m n.p.t. przed wydaniem pozwo-
lenia na budowę;

j) nakaz oznakowania przeszkodowego elektrowni 
wiatrowych jako przeszkód lotniczych o wysoko[ci 
powyrej 100 m n.p.t. wg aktualnie obowiązujących 
przepisów;

k) obsEugę komunikacyjną z przylegEych dróg we-
wnętrznych i dróg publicznych;

2) dopuszcza się:
a) umieszczenie na elektrowni wiatrowej logo pro-

ducenta, inwestora lub wEa[ciciela elektrowni wia-
trowych,

b) lokalizację masztów meteorologicznych do mie-
rzenia prędko[ci i kierunku wiatru o wysoko[ci do 
100 m n.p.t.;

3) SzczegóEowa lokalizacja elektrowni wiatrowych 
w obrębie terenów EW wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą nastąpi na etapie sporządzenia projektów 
budowlanych.
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§15. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników zagospodarowania, dla terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1E, 2E ustala 
się:

1) lokalizację urządzeG elektroenergetycznych i 
stacji elektroenergetycznych 110/SN kV ｠ gEów-
nych punktów zasilania GPZ, zgodnie z nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy;

2) maksymalną powierzchnię zabudowy ｠ 80%;
3) maksymalną wysoko[ć zabudowy ｠ do 30 m;
4) obsEugę komunikacyjną z przylegEych dróg we-

wnętrznych i dróg publicznych;
5) powiązanie elektrowni wiatrowych ze stacjami 

elektroenergetycznymi 110/SN kV kablową i/lub na-
powietrzną siecią SN i teletechniczną, urządzeniami 
elektroenergetycznymi i teletechnicznymi, zgodnie z 
wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i 
odrębnych przepisów branrowych;

6) uciąrliwo[ć związana z elektromagnetycznym 
promieniowaniem niejonizującym wytwarzanym 
przez stacje winna zamykać się w granicach tere-
nów E.

§16. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników zagospodarowania, dla terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1RM, 2RM, 
3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 
11RM:

1) ustala się:
a) lokalizację zabudowy zagrodowej, zgodnie z 

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
b) maksymalną powierzchnię zabudowy ｠ 70 % 

powierzchni terenu,
c) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-

nej ｠ 15 % powierzchni dziaEki,
d) maksymalną wysoko[ć budynków mieszkal-

nych ｠ 10,0 m,
e) maksymalną wysoko[ć budynków innych ｠ 15 

m,
f) dla terenów jur zabudowanych ｠ geometria da-

chów dowolna, a dla terenów nowo wydzielanych 
dziaEek dachy o kącie nachylenia symetrycznych po-
Eaci dachowych:

-- dla budynków mieszkalnych od 35o do 45o,
-- dla budynków innych od 5o do 45o,
g) obsEugę komunikacyjną z przylegEych dróg pu-

blicznych i dróg gruntowych na terenach R i ZR,
h) zapewnienie stanowisk postojowych zgodnie z 

§11 ust. 4,
i) minimalną powierzchnię dziaEki ｠ 3000 m2;
2) dopuszcza się:
a) stosowanie indywidualnych systemów grzew-

czych zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) lokalizację obiektów innych nir okre[lone w pkt 

1, wyrszych nir 15 m, wynikających ze względów 
technologicznych.

§17. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników zagospodarowania, dla terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, 

4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 
15R, 16R, 17R, 18R:

1) ustala się zachowanie dotychczasowego rolni-
czego sposobu zagospodarowania, w tym zacho-
wania istniejących zadrzewieG i zakrzewieG, nie 
kolidujących z lokalizacją elektrowni wiatrowych i 
obsEugujących je dróg wewnętrznych;

2) ustala się zachowanie istniejącego systemu 
melioracji z zastrzereniem §5 pkt 1 lit. b;

3) zakazuje się lokalizowania zabudowy zgodnie 
z §10;

4) zakazuje się grodzenia terenów, z wyjątkiem 
przypadków wynikających z przepisów odrębnych;

5) dopuszcza się:
a) lokalizację podziemnych i naziemnych sieci i 

urządzeG infrastruktury technicznej oraz sieci tele-
technicznej,

b) usytuowanie dróg gruntowych stanowiących 
dojazdy do pól i do elektrowni wiatrowych,

c) wykorzystanie terenów pod budowę tymcza-
sowych placów i dróg wewnętrznych, związanych 
z eksploatacją elektrowni wiatrowych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi,

d) lokalizację masztów meteorologicznych do mie-
rzenia prędko[ci i kierunku wiatru o wysoko[ci do 
100 m n.p.t.;

§18. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników zagospodarowania, dla terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1ZR, 2ZR, 
3ZR, 4ZR, 5ZR, 6ZR, 7ZR, 8ZR:

1) ustala się:
a) zachowanie dotychczasowego rolniczego spo-

sobu zagospodarowania,
b) zachowanie istniejących oczek wodnych, sta-

wów, Eąk, pastwisk, zadrzewieG i zakrzewieG oraz 
systemu melioracji,

c) wprowadzenie nowych zadrzewieG i zakrze-
wieG wzdEur cieków i dróg gruntowych, ksztaEtują-
cych strukturę przyrodniczą obszaru;

2) dopuszcza się:
a) lokalizację podziemnych i naziemnych sieci i 

urządzeG infrastruktury technicznej oraz sieci tele-
technicznej,

b) usytuowanie dróg gruntowych stanowiących 
dojazdy do pól i do elektrowni wiatrowych,

c) wykorzystanie terenów pod budowę tymcza-
sowych placów i dróg wewnętrznych, związanych 
z eksploatacją elektrowni wiatrowych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi,

d) zakazuje się grodzenia terenów, z wyjątkiem 
przypadków wynikających z przepisów odrębnych.

3) zakazuje się lokalizowania zabudowy zgodnie 
z §10.

§19. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników zagospodarowania, dla terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 
3ZL, 4ZL:

1) ustala się zachowanie istniejących kompleksów 
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le[nych oraz dotychczasowego sposobu urytkowa-
nia terenu, z dopuszczeniem dziaEaG pielęgnacyj-
nych, zgodnie z planem urządzenia lasu;

2) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych z 
wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej.

§20. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników zagospodarowania, dla terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1KD-Z, 2KD-
L, 3KD-L, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D:

1) ustala się:
a) klasyfikację dróg publicznych:
- KD-Z ｠ droga klasy zbiorczej,
- KD-L ｠ droga klasy lokalnej,
- KD-D ｠ droga klasy dojazdowej,
b) usytuowanie jezdni o parametrach zgodnie z 

przepisami odrębnymi,
c) usytuowanie na terenie 1KD-Z drogi pieszo-ro-

werowej o szeroko[ci co najmniej 2,5m;
2) dopuszcza się:
a) usytuowanie na terenie 1KD-Z przystanków au-

tobusowych na jezdni,
b) usytuowanie dodatkowych, innych nir ustalo-

ne w pkt 1 elementów infrastruktury transportowej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) lokalizację sieci infrastruktury technicznej zgod-
nie z przepisami odrębnymi,

d) prowadzenie w pasie drogowym podziemnej 
sieci i urządzeG infrastruktury towarzyszącej elek-
trowniom wiatrowym,

e) przebudowę dróg na zasadach okre[lonych 
przepisami odrębnymi,

f) lokalizacje zjazdów tymczasowych na potrzeby 
budowy elektrowni wiatrowych;

3) zakazuje się na terenie KD-Z i terenach KD-L 
wyznaczania stanowisk postojowych.

§21. W zakresie szczegóEowych parametrów 
i wskapników zagospodarowania, dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 
2KDW, 3KDW, 4KDW:

1) ustala się usytuowanie jezdni o szeroko[ci co 
najmniej 3,5m;

2) dopuszcza się:
a) usytuowanie dodatkowych, innych nir ustalo-

ne w pkt 1 elementów infrastruktury transportowej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) lokalizację sieci infrastruktury technicznej zgod-
nie z przepisami odrębnymi.

§22. Dla obszaru objętego planem ustala się 30 
% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym.

RozdziaE IV
Przepisy koGcowe

§23. 1) Uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze i niele[ne dla 
gruntów:

a) klas III o pow. 4,5933 ha decyzją nr 
GZ.tr.057-602-551/08 Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi;

b) klas: RIVa, RIVb, B-RIVa, S-RIVa, DIV, W-DIV, 
W-PsIV, PsIV o pow. 7,8625 ha decyzją nr 
DR.II.6060-86/08 MarszaEka Województwa Wielko-
polskiego.

2) Uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia 
0,2500 ha gruntów le[nych na cele nierolnicze i 
niele[ne decyzją nr ZS-W-2120/153/2008 Ministra 
Zrodowiska.

§24. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy DamasEawek.

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

Przewodniczący Rady Gminy
(-) mgr inr. Janusz Bilski
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 
45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r.  Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 
24, poz. 124 ) Rada Gminy DamasEawek rozstrzyga, 
co następuje:

§1. W związku z uwzględnieniem przez Wójta 
Gminy DamasEawek uwag wniesionych  do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru farmy wiatrowej w gminie Dama-
sEawek, Rada Gminy  DamasEawek nie rozstrzyga o 
sposobie jej rozpatrzenia.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 
r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 
poz. 954, Nr 130  poz. 1087, z 2006 r. Nr 45  poz. 
319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880 
, z 2008 r.  Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 , 
Nr 220 poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24 poz. 124 ) 
Rada Gminy DamasEawek rozstrzyga, co następuje:

§1.1. Zapisane w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru farmy wia-
trowej w gminie DamasEawek inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy, realizowane będą siEami wEasnymi 
gminy lub siEami podmiotów zewnętrznych.

2. Inwestycje, o których mowa w ust. 1, realizo-
wane będą zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym 
zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

3. Inwestycje, o których mowa w ust. 1, realizo-
wane mogą być etapowo, w zalerno[ci od wielko[ci 
[rodków przeznaczonych na inwestycje.

§2.1. Zapisane w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru farmy wia-
trowej w gminie DamasEawek inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy, finansowane będą ze [rodków 
wEasnych gminy lub ze [rodków zewnętrznych, w 
tym z budretu paGstwa, dotacji unijnych, funduszy i 
dotacji celowych, poryczek i kredytów bankowych 
oraz innych [rodków zewnętrznych.

2. Inwestycje, o których mowa w ust. 1, finanso-
wane będą zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3.  Inwestycje, o których mowa w ust. 1, finan-
sowane mogą być przy udziale innych nir gmina 
inwestorów, w ramach porozumieG o charakterze 
cywilno ｠ prawnym lub w formie partnerstwa pu-
bliczno ｠ prywatnego, a takre przy udziale wEa[ci-
cieli nieruchomo[ci.

ZaEącznik Nr 2 
do uchwaEy Nr XXXV/228/10
RADY GMINY DAMASDAWEK

z dnia 20 maja 2010 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY DAMASDAWEK O SPOSOBIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 
WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA 

OBSZARU FARMY WIATROWEJ W GMINIE DAMASDAWEK

ZaEącznik Nr 3 
do uchwaEy Nr XXXV/228/10
RADY GMINY DAMASDAWEK

z dnia 20 maja 2010 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY DAMASDAWEK O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJ-
SCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU FARMY WIATROWEJ W 
GMINIE DAMASDAWEK, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ 
DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O 

FINANSACH PUBLICZNYCH


