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UCHWAŁA Nr XXXVII/303/2009 
 RADY MIEJSKIEJ w STRZELNIE 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj>cego teren połocony we wsiach: 
Markowice, żórki, Rzadkwin, Ciechrz, Wymysłowice i Niemojewko, teren przeznaczony na park elektrowni 
wiatrowych „Markowice”. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. 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 i z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz art. 18,  
ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorz>dzie 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 i z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,  
poz. 420), po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Strzelno”, uchwala co nastCpuje: 

 
Rozdział 1 

PRZEPISY OżÓLNE 
 
§ 1.1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego obejmuj>cego teren 
połocony we wsiach: Markowice, Górki, Rzadkwin, 
Ciechrz, Wymysłowice i Niemojewko, przeznaczony na 
park elektrowni wiatrowych „Markowice”, zwany dalej 
planem. 

2. Granice obszaru objCtego planem przedstawiono 
na rysunku planu – zał>cznik Nr 1. 

3. Integraln> czCWci> uchwały, o której mowa  
w ust. 1, jest: 
1) rysunek planu na kopii mapy zasadniczej w skali 

1:2000 – zał>cznik Nr 1; 
2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu – zał>cznik Nr 2; 
3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych – zał>cznik  
nr 3. 
 
§ 2. Przedmiotem ustaleM planu jest zakres 

obowi>zkowy wynikaj>cy z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 
§ 3.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały jest mowa o: 

1) „przeznaczeniu podstawowym” - nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które winno 
przewacać na danym terenie okreWlonym liniami 
rozgraniczaj>cymi; 

2) „przeznaczeniu dopuszczalnym” - nalecy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nic 
podstawowe, uzupełniaj>ce przeznaczenie 
podstawowe; 

3) „terenie” - nalecy przez to rozumieć obszar  
o okreWlonej funkcji, wyznaczony na planie liniami 
rozgraniczaj>cymi i oznaczony odpowiednim 
symbolem; 

4) „obowi>zuj>cej linii rozgraniczaj>cej” - nalecy przez 
to rozumieć liniC wyznaczaj>c> podziały terenu 
opracowania na obszary o rócnym przeznaczeniu; 

5) „postulowanej linii rozgraniczaj>cej” - nalecy przez 
to rozumieć przyblicony podział terenu na rócne 
przeznaczenia, a takce ustalone podziały 
wewnCtrzne, w obrCbie jednego przeznaczenia, który 
nalecy uWciWlić na etapie projektu budowlanego; 

6) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - nalecy przez to 
rozumieć odsuniCcie od drogi lica budynku, co 
najmniej na odległoWć okreWlon> w uchwale, linia 
zabudowy dot. głównej bryły budynku  
z wył>czeniem ryzalitów, balkonów, wykuszy, 
krucganków, podcienia i garacy; 

7) „drogach wewnCtrznych” - nalecy przez to rozumieć 
drogi dojazdowe do gruntów rolnych; 

8) „elektrownia wiatrowa” – nalecy przez to rozumieć 
budowlC techniczn> wraz z niezbCdnymi 
urz>dzeniami technicznymi i infrastruktur> 
techniczn>, stanowi>c> urz>dzenie pr>dotwórcze, 
przetwarzaj>ce energiC kinetyczn> wiatru na energiC 
elektryczn>; 

9) „strefa ograniczonego ucytkowania” - nalecy przez 
to rozumieć pas terenu, na którym obowi>zuje zakaz 
zabudowy oraz trwałych nasadzeM, która wynosi 
min. 40,0m od osi linii elektroenergetycznej 220kV, 
min. 20,0m od osi linii elektroenergetycznej 110kV, 
oraz min. 6,5m od osi linii elektroenergetycznej 
15kV; 

 10) „strefa uci>cliwoWci elektrowni wiatrowych” - 
nalecy przez to rozumieć obszar wyznaczony 
zasiCgiem max. oddziaływania hałasu powycej 45db 
w porze nocnej, na którym obowi>zuje zakaz 
zabudowy; 

 11) „strefa pasa technicznego” - nalecy przez to 
rozumieć pas terenu wzdłuc trasy linii 
elektroenergetycznej , w którym, przy dowolnym 
stanie pracy siłowni wiatrowej, nie moce znaleać siC 
jakikolwiek jej element (w szczególnoWci łopaty 
siłowni), o szerokoWci: 
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a) 20m dla linii elektroenergetycznej jednotorowej 
do 1kV, 

b) 25m dla linii elektroenergetycznej dwutorowej 
do 1kV, 

c) 25m dla linii elektroenergetycznej jednotorowej 
15kV, 

d) 30m dla linii elektroenergetycznej dwutorowej 
15kV; 

 12) „strefa kontrolowana” - nalecy przez to rozumieć 
strefC która wynosi dla gazoci>gu Dn80 min. 4,0 m 
od osi gazoci>gu, teren wewn>trz tej strefy moce być 
ucytkowany wg pierwotnego przeznaczenia, nie 
dopuszcza siC wznoszenia obiektów budowlanych 
oraz składu materiałów palnych; 

 13) „dachach wysokich” - nalecy przez to rozumieć 
formC dachu dwu lub wielospadowego  
(z ewentualnymi naczółkami) o nachyleniu połaci 
dachowych 20-45º. 
2. PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

wyjaWnione w ust. 1, nalecy interpretować zgodnie  
z definicjami przyjCtymi w ustawie o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r., 
oraz z definicjami wynikaj>cymi z polskich norm  
i przepisów odrCbnych, obowi>zuj>cymi w dniu 
podjCcia niniejszej uchwały. 

 
§ 4. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuje 

potrzeba ustalenia: 
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej  

i zabytków; 
2) zasad i warunków scalenia nieruchomoWci; 
3) wymagaM wynikaj>cych z potrzeby kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
4) terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie 

wymagaj>cych ustalenia granic i sposobów 
zagospodarowania, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych,  
a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi 
oraz zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych. 
 
§ 5. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objCtego planem; 
2) przeznaczenie terenów; 
3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

– obowi>zuj>ce; 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
5) strefa „W” ochrony konserwatorskiej; 
6) strefa ograniczonego ucytkowania; 
7) strefa pasa technicznego; 
8) strefa kontrolowana; 
9) wymiarowanie elementów zagospodarowania 

terenu. 
 

Rozdział 2 
USTALENIA DOT. CAŁEżO OBSZARU 

OBJBTEżO PLANEM 
 
§ 6.1. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) zakaz przekształceM terenu w zakresie 

makroniwelacji z wyj>tkiem prac zwi>zanych  

z budow> układu komunikacyjnego i infrastruktury 
technicznej; 

2) ustala siC strefC uci>cliwoWci elektrowni wiatrowych; 
3) natCcenie hałasu w stosunku do istniej>cej 

zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi  
i zwierz>t nie moce przekraczać wartoWci 
dopuszczalnych zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami, m.in. 45db w porze nocnej; 

4) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko za wyj>tkiem 
przedsiCwziCć okreWlonych w planie; 

5) nalecy zachować dostCpnoWć do istniej>cych 
urz>dzeM melioracji podstawowej i szczegółowej  
w celu umocliwienia przeprowadzenia robót 
eksploatacyjnych i konserwacyjnych, obowi>zuj> 
zakazy i nakazy zawarte w ustawie prawo wodne; 

6) zobowi>zuje siC inwestora do prowadzenia 
monitoringu wpływu przedsiCwziCcia na Wrodowisko 
przyrodnicze, zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
odrCbnymi; 

7) obowi>zek rekultywacji terenów zdegradowanych  
w trakcie realizacji inwestycji, w tym przywrócenie 
stanu pierwotnego istniej>cych dróg. 
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: strefa 

„W” ochrony konserwatorskiej obejmuje tereny  
o rozpoznanej na podstawie badaM, zawartoWci wacnych 
reliktów archeologicznych – stanowiska archeologiczne. 
Na obszarze strefy wszelka działalnoWć inwestycyjna 
musi być poprzedzona badaniami archeologicznymi, 
zakres i sposób prowadzenia prac archeologicznych 
okreWl> właWciwe słucby konserwatorskie. Przed 
pracami ziemnymi na obszarze przeznaczonym na park 
elektrowni wiatrowych wymagane jest uzgodnienie 
projektu inwestycji z właWciwymi słucbami 
konserwatorskimi oraz zapewnienie odpowiedniego 
nadzoru archeologicznego. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
1) elektrownie wiatrowe lokalizować zgodnie  

z oznaczeniami graficznymi na rysunku planu  
i ustaleniami planu; 

2) nakaz odpowiedniego oznakowania przeszkodowego 
dziennego i nocnego elektrowni, zgodnie  
z odpowiednimi przepisami odrCbnymi; 

3) dopuszcza siC, w uzasadnionych przypadkach, na 
etapie projektu budowlanego, dokonania korekty 
lokalizacji elektrowni wiatrowych do 100 m, o ile 
strefa uci>cliwoWci hałasu nie wykroczy poza obszar 
objCty planem oraz pod warunkiem uwzglCdnienia 
prawidłowego funkcjonowania pozostałych 
projektowanych lub istniej>cych elektrowni 
wiatrowych, w zakresie: turbulencji i wydajnoWci; 

4) dopuszcza siC, w uzasadnionych przypadkach, na 
etapie projektu budowlanego, przesuniCcie 
postulowanych linii rozgraniczaj>cych terenu 
elektroenergetyki /GPZ/ do 100m oraz 
postulowanych linii rozgraniczaj>cych terenu RM2 
do 20 m. 
4. Zasady podziału nieruchomoWci: dla terenów 

elektrowni wiatrowych, głównego punktu zasilania 
/GPZ/ i dróg dopuszcza siC podziały nieruchomoWci, pod 
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warunkiem ce powierzchnia pojedynczego terenu nie 
przekroczy 0,5 ha gruntów ornych kl. RIII. 

5. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów: 
do czasu docelowego przeznaczenia terenów dopuszcza 
siC dotychczasowy sposób zagospodarowania  
i ucytkowania terenów. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej: 
1) elektrownie bCd> pracowały bezobsługowo i nie 

zachodzi potrzeba uzbrojenia terenu w sieci wod - 
kan; 

2) zachowuje siC istniej>ce elementy infrastruktury 
technicznej i dopuszcza siC ich rozbudowC  
i modernizacjC na warunkach właWciwego zarz>dcy 
sieci; 

3) urz>dzenia infrastruktury technicznej /za wyj>tkiem 
linii napowietrznej 110kV/ projektować wył>cznie 
jako podziemne, przede wszystkim w liniach 
rozgraniczaj>cych istniej>cych i projektowanych 
dróg, zgodnie z wymogami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych, za zgod> i na 
warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci  
i właWciciela terenu; 

4) park elektrowni wiatrowych poł>czyć liniami 
kablowymi 15kV poprzez zbiorcz> stacjC 
transformatorow> /GPZ/ oraz projektowan> lini> 
napowietrzn> 110kV do istniej>cej linii 110kV; 

5) sieci telekomunikacyjne: kacd> elektrowniC 
wyposacyć w odpowiedni> sieć telekomunikacyjn> 
dla potrzeb eksploatacyjnych; 

6) elektrownie winny posiadać odpowiednie zabezpieczenia 
przed emisj> fal elektromagnetycznych, poraceniem 
pr>dem i odgromowe. 

 
Rozdział 3 

USTALENIA DOT. POSZCZEżÓLNYCH 
TERENÓW 

 
§ 7. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami EWń÷3ń, dla których ustala siC: 
1) przeznaczenie podstawowe: elektroenergetyka 

wiatrowa /elektrownie wiatrowe wraz  
z urz>dzeniami i obiektami obsługuj>cymi/; stałe 
place technologiczne oraz niezbCdne drogi 
wewnCtrzne dojazdowe do elektrowni wiatrowych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 
urz>dzeM naziemnych i podziemnych infrastruktury 
technicznej zwi>zanych z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowych oraz tymczasowych placów 
montacowych na czas budowy elektrowni 
wiatrowych; 

3) moc pojedynczej elektrowni wiatrowej: max. 3MW; 
4) wysokoWć wiecy elektrowni wiatrowej: max.  

125,0 m od poziomu terenu; 
5) wysokoWć połocenia skrajnego punktu skrzydła 

elektrowni wiatrowej max. 185,0 m od poziomu 
terenu; 

6) odległoWć od osi elektrowni wiatrowej do osi 
napowietrznej linii energetycznej 220kV powinna 
wynosić min. 3½ Wrednicy wirnika (d) lub min.ń½ 

Wrednicy wirnika (d) przy zastosowaniu 
amortyzatorów do tłumienia drgaM; 

7) odległoWć od osi elektrowni wiatrowej do osi 
napowietrznej linii energetycznej 15kV powinna 
wynosić min. ½ Wrednicy wirnika (d) plus ½ 
szerokoWci pasa technicznego; 

8) siłownie wiatrowe o wysokoWci równej i wiCkszej 
nic 100,0m od poziomu terenu, powinny być 
wyposacone w znaki przeszkodowe dzienne i nocne, 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, 

9) przy dokonywaniu korekty projektowanych 
lokalizacji elektrowni wiatrowych nalecy 
uwzglCdnić prawidłowe funkcjonowanie 
pozostałych projektowanych lub istniej>cych 
elektrowni wiatrowych, w zakresie: dopuszczalnych 
wartoWci hałasu, turbulencji i wydajnoWci; 

 10) projektowane drogi wewnCtrzne dojazdowe do 
elektrowni wiatrowych o szerokoWci min. 6,5 m  
w liniach rozgraniczaj>cych wraz z tymczasowymi 
placami technologicznymi oraz niezbCdnymi łukami 
/dla transportu elementów elektrowni wiatrowych/; 

 11) obsługC komunikacyjn>: projektowane zjazdy  
z istniej>cych i projektowanych dróg lokalnych, 
dojazdowych i wewnCtrznych. 
 
§ 8. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

E, dla którego ustala siC: 
1) przeznaczenie podstawowe: elektroenergetyka - 

główny punkt zasilania elektroenergetycznego (GPZ 
- 15/110kV); 

2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 
urz>dzeM naziemnych i podziemnych infrastruktury 
technicznej zwi>zanych z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowych; 

3) wysokoWć zabudowy max. 9,0 m; 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy min. 15,0 m od 

granicy działki od strony drogi dojazdowej; 
5) dopuszcza siC tymczasowy sposób 

zagospodarowania i ucytkowania terenu w okresie 
realizacji inwestycji; 

6) obowi>zek zachowania min. 30% terenu 
biologicznie czynnego; 

7) obowi>zek odpowiedniego zabezpieczenia terenu  
w formie ogrodzenia, przed dostCpem osób 
postronnych. 
 
§ 9. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami RMń÷2, dla którego ustala siC: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuci>cliwe 

zwi>zane z funkcja podstawow>; 
3) zachowanie istniej>cej zabudowy z dopuszczeniem 

jej przebudowy lub rozbudowy, zgodnie  
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym; 

4) parametry nowej zabudowy: wysokoWci zabudowy 
max. 10,0 m (2-kondygnacje nadziemne w tym 
poddasze ucytkowe, dachy wysokie, dwu lub 
wielospadowe); 

5) obowi>zek pozostawienia min. 60% powierzchni 
terenu działki jako biologicznie czynnej; 

6) obsługC komunikacyjn>: istniej>cy zjazd; 
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7) obowi>zuj> standardy akustyczne jak dla zabudowy 

zagrodowej. 
 
§ 10. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami Rń÷ń2, dla których ustala siC: 
1) przeznaczenie podstawowe: rolnictwo, uprawy 

polowe; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM naziemnych i podziemnych infrastruktury 
technicznej zwi>zanych z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowych; zabudowa zagrodowa 
zwi>zana z obsług> funkcji podstawowej; 

3) parametry zabudowy zagrodowej: wysokoWci 
zabudowy max. 10,0 m (2-kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze ucytkowe, dachy wysokie, dwu lub 
wielospadowe); 

4) na terenach Rń÷2; R4÷7 i Rńń÷ń2 obowi>zek 
uwzglCdnienia zasad ochrony wynikaj>cych  
z połocenia w strefie „W” ochrony 
konserwatorskiej; 

5) na terenie R8 obowi>zek uwzglCdnienia przebiegu 
istniej>cego gazoci>gu Dn 80 wraz ze stref> 
kontrolowan>; 

6) zakaz zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi 
w obrCbie strefy uci>cliwoWci hałasu elektrowni 
wiatrowych; 

7) uwzglCdnić połocenie terenów w strefie 
ograniczonego ucytkowania istniej>cej linii 
napowietrznej 220kV i 110kV; 

8) przebieg projektowanego odcinka linii 
napowietrznej 110kV, wg rysunku o planu; 

9) tymczasowy sposób zagospodarowania  
i ucytkowania czCWci terenów w okresie realizacji 
inwestycji, który nalecy po zakoMczeniu inwestycji 
odpowiednio zrekultywować. 
 
§ 11. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

RZ, dla którego ustala siC: 
1) przeznaczenie podstawowe: ł>ka(ucytek zielony); 
2) zachowanie dotychczasowej funkcji terenu, 

obowi>zuje zakaz zabudowy. 
 
§ 12. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ZL, dla którego ustala siC: 
1) przeznaczenie podstawowe: las; 
2) zachowanie dotychczasowej funkcji terenu 

obowi>zuje zakaz zabudowy. 
 
§ 13. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

WS, dla którego ustala siC: 
1) przeznaczenie podstawowe: wody Wródl>dowe; 
2) zachowanie istniej>cego bezodpływowego rowu 

melioracyjnego. 
 
§ 14. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami KDLń÷3, dla których ustala siC: 
1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne, lokalne 

(L); 
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM naziemnych i podziemnych infrastruktury 
technicznej zwi>zanych z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowych; 

3) zachowuje siC istniej>ce drogi lokalne, dopuszcza siC 
ich przebudowC, w tym poszerzenie do min. 15,0 m 
w liniach rozgraniczaj>cych. 
 
§ 15. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami KDDń÷4, dla których ustala siC: 
1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne, 

dojazdowe(D); 
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM naziemnych i podziemnych infrastruktury 
technicznej zwi>zanych z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowych; 

3) zachowanie istniej>cych dróg dojazdowych, 
dopuszcza siC ich przebudowC, w tym poszerzenie 
do min. 10,0m w liniach rozgraniczaj>cych, oraz 
wykonanie stosownych łuków drogowych /dla 
transportu elementów elektrowni wiatrowych/, 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami. 
 
§ 16. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami KDWń÷9, dla których ustala siC: 
1) przeznaczenie podstawowe: drogi wewnCtrzne (W); 
2) przeznaczenie dopuszczalne: tymczasowe place 

technologiczne na czas budowy elektrowni 
wiatrowych oraz lokalizacja liniowych urz>dzeM 
naziemnych i podziemnych infrastruktury 
technicznej zwi>zanych z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowych; 

3) zachowanie istniej>cych dróg wewnCtrznych 
gospodarczych obsługuj>cych tereny rolnicze  
i dopuszcza siC ich przebudowC, oraz mocliwoWć 
wykorzystania dla potrzeb budowy i eksploatacji 
elektrowni wiatrowych, szerokoWć min. 6,5 m  
w liniach rozgraniczaj>cych, wraz z niezbCdnymi 
łukami /dla transportu elementów elektrowni 
wiatrowych/; 

4) projektowane drogi wewnCtrzne gospodarcze  
o szerokoWci min. 6,5 m w liniach rozgraniczaj>cych 
wraz z niezbCdnymi łukami /dla transportu 
elementów elektrowni wiatrowych/; 

5) drogi wewnCtrzne musz> spełniać warunki 
techniczne jak dla dróg pocarowych. 

 
Rozdział 4 

PRZEPISY KOLCOWE 
 
§ 17. Ustala siC stawkC procentow> słuc>c> 

naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci w wysokoWci: 
1) dla terenów: RM, EW i E – 30%, 
2) dla terenów: KDL, KDD, KDW, R, RZ, ZL i WS – 

0%. 
 
§ 18. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Strzelna. 
 
§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz obwieszczeniu na tablicy ogłoszeM i na stronie 
internetowej UrzCdu Miejskiego w Strzelnie. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 121 – 6587 – Poz. 1569 
 

§ 20. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 
Dorota Repulak 
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Dziennik Urzędowy 
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Dziennik Urzędowy 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XXXVII/303/2009 

Rady Miejskiej w Strzelnie 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie Rady Miejskiej w Strzelnie  

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
miejscowego. 

 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. 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 i z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska  
w Strzelnie rozstrzyga co nastCpuje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lp. TreWć 

uwag 
Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomoWci, której dotyczy uwaga 

Uzasadnienie 
nieuwzglCdnienia uwagi 

Zgłaszaj>cy uwagC z dat> 
wpływu uwagi 

- - - - - 
 
Do w/w projektu nie zgłoszono uwag, które nie zostały 
uwzglCdnione w projekcie planu miejscowego. 
 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr XXXVII/303/2009 

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie Rady Miejskiej w Strzelnie,  

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 

zadaM własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych. 
 
§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej słuc>ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaMców stanowi>, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.), zadania własne 
gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w planie obejmuj>: 
1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje  

w granicach linii rozgraniczaj>cych poszczególnych 
dróg z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym, 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane 
poza liniami rozgraniczaj>cymi dróg. 
 
§ 2. Wykazy terenów publicznych, w których 

zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalec>ce do zadaM własnych gminy – 
zgodnie z prognoz> skutków finansowych. 

Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie okreWlony  
w wyniku zamówienia w trybie ustawy Prawo  
o zamówieniach publicznych. 

 
§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji publicznych: 

1) realizacja inwestycji bCdzie przebiegać zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami, w tym m.in. ustaw> 
Prawo budowlane, ustaw> o zamówieniach 
publicznych, o samorz>dzie gminnych, gospodarce 
komunalnej i o ochronie Wrodowiska, 

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji, 
energii elektrycznej realizowane bCd> w sposób 
okreWlony zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, 

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych  
w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych 
stron. 
 
§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, ujCtych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  
O finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15,  
poz. 148 z póaniejszymi zmianami), przy czym: 
1) wydatki maj>tkowe okreWla uchwała Rady Gminy, 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu gminy 

ustala siC w uchwale budcetowej. 
 
§ 5.1. Zadania w zakresie budowy dróg na terenach 

wykazanych w § 2 finansowane bCd> przez budcet 
gminy lub na podstawie porozumieM z innymi 
podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych 
i gazowych bCd> finansowane na podstawie art. 7 
ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348). 

 
§ 6. Prognozowane aródła finansowania przez 

gminC: 
1) dochody własne, 
2) dotacje, 
3) pocyczki preferencyjne, 
4) fundusze Unii Europejskiej, 
5) udział podmiotów gospodarczych. 
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