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ganizacje po¿ytku publicznego - 0,18 z³ od 1 m2 po-
wierzchni

2) od budynków lub ich czê�ci:

a) mieszkalnych - 0,55 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych
na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej

- o wysoko�ci kondygnacji powy¿ej 1,40 m do 2,20
m w³¹cznie - 18,20 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytko-
wej

- o wysoko�ci kondygnacji powy¿ej 2,20 m do 5,00
m w³¹cznie - 18,20 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytko-
wej

- o wysoko�ci kondygnacji powy¿ej 5,00 m - 19,40 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
- 9,24 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych - 4,01 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej

e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez or-
ganizacjê po¿ytku publicznego - 3,70 z³ od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej.

3) od budowli - 2% ich warto�ci okre�lonej na podstawie art.
4 ust 1 pkt 3, i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych tj. (Dz.U. 2006 roku Nr
121, poz. 844 ze zm.).

§2. Ustala siê op³atê targow¹ od czynno�ci sprzeda¿y
dokonywanej na terenie Gminy w wysoko�ci: dziennie 18,00
z³

§3. 1. Podatki od nieruchomo�ci wp³aca siê w kasie PE-
KAO S.A. w Urzêdzie Gminy, placówkach pocztowych.

2. Podatek od osób fizycznych nie prowadz¹cych dzia³al-
no�ci gospodarczej wymieniony w §1 pkt 1, 2 i 3 mo¿e byæ
wp³acony u so³tysów. So³tysowi przys³uguje wynagrodzenie
za inkaso w wysoko�ci okre�lonej odrêbn¹ uchwa³¹.

3. Op³atê targow¹ wymienion¹ w §2 pobieraj¹ So³tysi
poszczególnych wsi. So³tysom z tytu³u inkasa przys³uguje
wynagrodzenie w wysoko�ci okre�lonej odrêbn¹ uchwa³¹.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§5. Traci moc uchwa³a Nr XIV/79/2007 Rady Gminy Ko-
morniki z dnia 19 listopada 2007 r.

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1.01.2009 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Komorniki
(-) mgr Marian Adamski

1 Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. 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; 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

.

2 Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone
 
w M,P z

2006 r. Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758, w Dz.U. z 2006 r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245poz. 1775, Nr
249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; w M.P. z 2007 r. Nr 47,
poz. 557, Nr 76, poz. 813,;Dz.U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730.

44

UCHWA£A Nr XX/109/08 RADY GMINY TARNÓWKA

z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
w obrêbach geodezyjnych Annopole, Bartoszkowo, Tarnówka, Wêgierce w gminie Tarnówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.

717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz na
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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 i Nr 141, poz. 1492; z 2005
r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz.
319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada
Gminy Tarnówka uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Ustalenia wstêpne

§1. 1. Zgodnie z uchwa³¹ nr X/60/07 Rady Gminy Tarnów-
ka z dnia 26 pa�dziernika 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Tarnówka, po stwierdzeniu zgodno�ci z
ustaleniami �Studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Tarnówka� przyjêtego uchwa³¹
nr IX/54/07 Rady Gminy Tarnówka z dnia 27 wrze�nia 2007 r.,
uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrêbach geode-
zyjnych Annopole, Bartoszkowo, Tarnówka, Wêgierce w gminie
Tarnówka, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar oznaczony granicami na za³¹cz-
niku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie czê�ci terenów
rolnych pod lokalizacjê elektrowni wiatrowych i zwi¹zanych z
ni¹ obiektów infrastruktury technicznej.

4. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y s¹:

1) rysunek planu na mapie w skali 1:2000 - stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) rozstrzygniêcie w sprawie stwierdzenia zgodno�ci ze stu-
dium - za³¹cznik nr 2,

3) rozstrzygniêcie w sprawie realizacji zadañ z zakresu infra-
struktury technicznej oraz zasad ich finansowania - za³¹cz-
nik nr 3,

4) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-
nych do projektu planu - za³¹cznik nr 4.

§2. 1. Na obszarze planu ustala siê:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
funkcjonalne o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasa-
dach zagospodarowania, a tak¿e szczególne warunki zago-
spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy;

2) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego oraz
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy;

3) zasady ochrony �rodowiska, przyrody, krajobrazu kulturo-
wego, dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym granice
i sposób zagospodarowania;

4) zasady i warunki podzia³u nieruchomo�ci;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej;

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzania i u¿ytkowania terenów;

7) stawki procentowe, na podstawie których ustala siê op³a-
tê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;

2. Ustalenia planu miejscowego obejmuj¹:

1) tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem R,

2) tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni
wiatrowych i zwi¹zanych z nimi obiektów infrastruktury
technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem R/
EW;

3) tereny zieleni nieurz¹dzonej, oznaczone na rysunku planu
symbolem ZI,

4) teren kolei oznaczony na rysunku planu symbolem KK,

5) tereny dróg publicznych powiatowych oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KDP,

6) tereny dróg publicznych gminnych oznaczone na rysunku
planu symbolem KDG,

7) tereny objête stref¹ oddzia³ywania linii wysokich napiêæ,
przeznaczone do u¿ytkowania rolniczego z zakazem zabu-
dowy,

8) treny objête stref¹ oddzia³ywania gazoci¹gu wysokiego
ci�nienia, przeznaczone do u¿ytkowania rolniczego z zaka-
zem zabudowy,

9) teren stacji redukcyjnej oznaczonej na rysunku planu
symbolem GG,

10) strefy ochrony archeologicznej objête ograniczonym u¿yt-
kowaniem terenu,

3. Dopuszcza siê do momentu rozpoczêcia inwestycji
dotychczasowe u¿ytkowanie terenu objêtych niniejszym pla-
nem.

4. Dopuszcza siê czasowo wydzielenia pod drogi i dojaz-
dy, które po zakoñczeniu eksploatacji farmy wiatrowej ulegn¹
likwidacji lub zostan¹ zagospodarowane wy³¹cznie jako grun-
ty rolne lub le�ne

ROZDZIA£ II

Ustalenia ogólne

§3. 1. Zagospodarowanie terenu i prowadzenie prac bu-
dowlanych w zasiêgu stref ochrony konserwatorskiej stano-
wisk archeologicznych wskazanych na rysunku planu, a tak¿e
otoczenia zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru
zabytków wymaga rygoru uzgodnienia z odpowiednim orga-
nem odpowiedzialnym za ochronê zabytków.

2. W przypadku podjêcia decyzji o realizacji inwestycji
na terenie objêtym granicami strefy obowi¹zuje przeprowa-
dzenie badañ ratunkowych. W³a�ciciele, inwestorzy i u¿yt-
kownicy terenu zobowi¹zani s¹ do zawiadomienia odpowied-
niego organu odpowiedzialnego za ochronê zabytków o pod-
jêciu dzia³añ inwestycyjnych zwi¹zanych z pracami ziemnymi,
z wyprzedzeniem minimum 14 -dniowym.
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3. Na obszarach wystêpowania stanowisk archeologicz-
nych wpisanych do rejestru zabytków obowi¹zuje ca³kowity
zakaz zabudowy oraz jakichkolwiek inwestycji ziemnych oraz
innych form dzia³alno�ci naruszaj¹cej substancjê zabytkow¹.

4. Stref¹ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-
gicznych wskazanych na rysunku planu z uwagi na tylko
powierzchniowe badania, objêty ustaleniami o których mowa
w niniejszym paragrafie jest równie¿ teren w bezpo�redniej
blisko�ci stref. Zasiêg bezpo�redniej blisko�ci okre�li w³a�ci-
wy organ odpowiedzialny za ochronê zabytków na etapie
wydania decyzji o rozpoczêciu inwestycji.

§4. 1. W granicach G³ównego Zbiornika Wód Podziem-
nych nr 127 o nazwie Subzbiornik Zlotów - Pi³a - Strzelce
Krajeñskie ustanawia siê zakaz lokalizacji inwestycji mog¹-
cych wytworzyæ zanieczyszczenia, które mog¹ do niego prze-
nikn¹æ i obni¿yæ jako�æ wód. Granica tego zbiornika zosta³a
naniesiona na rysunek planu.

2. Dla terenów wód powierzchniowych w tym oznaczo-
nych w ewidencji gruntów jako wody i rowy ustala siê:

1) zachowanie, odtworzenie lub odbudowê zbiorników wod-
nych,

2) zakaz realizacji budowli, z wy³¹czeniem budowli s³u¿¹-
cych:

a) poprawie retencji wód,

b) regulacji stosunków wodnych,

c) zachowaniu istniej¹cego przebiegu cieków i ich prze-
p³ywów,

d) przywróceniu w³a�ciwego przebiegu cieków i ich prze-
p³ywów,

e) ochronie przyrody i �rodowiska,

f) realizacji dróg i dojazdów do pozosta³ych terenów
funkcjonalnych z zachowaniem ustaleñ przypisanych
w lit. c) i d) w niniejszym punkcie,

g) realizacji linii uzbrojenia technicznego z zachowaniem
ustaleñ przypisanych w lit. c) i d) w niniejszym punkcie,

3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych �cieków sanitar-
nych i wód opadowych z obiektów kubaturowych.

§5. 1. Ustala siê nakaz prowadzenia monitoringu skutków
oddzia³ywania elektrowni wiatrowych na �rodowisko przy-
rodnicze, a w szczególno�ci na migruj¹ce ptactwo i ostoje ich
bytowania w ci¹gu pierwszych 2 lat eksploatacji si³owni
wiatrowych. Zasiêg i zakres prowadzonego monitoringu na-
le¿y uzgodniæ z w³a�ciwym wojewódzkim konserwatorem
przyrody.

2. Ustala siê obowi¹zek zabezpieczenia siedzib ludzkich
przed emisj¹ szkodliwych fal elektromagnetycznych, pora¿e-
niem pr¹dem i ³adunkami elektrostatycznymi je¿eli dojdzie do
takie negatywnego oddzia³ywania wykraczaj¹cego poza ob-
szar planu.

3. W przypadku stwierdzenia negatywnego oddzia³ywa-
nia elektrowni wiatrowych na �rodowisko przyrodnicze poza
obszar planu, nale¿y podj¹æ dzia³ania w celu usuniêcia zagro-
¿eñ - zgodnie z przepisami odrêbnymi.

4. Budowa elektrowni wiatrowych wymaga przeprowa-
dzenia postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania na
�rodowisko zgodnie z przepisami odrêbnymi.

5. Po zakoñczeniu prac inwestycyjnych teren przywróciæ
do stanu pierwotnego, umo¿liwiaj¹cego prowadzenie prac
rolniczych.

6. Zakaz zmiany stosunków wodnych, zasypywania oczek
wodnych i bezodp³ywowych zag³êbieñ terenu.

7. Zakaz zmiany konfiguracji terenu - zmiany powsta³e w
wyniku prowadzonych prac budowlanych nale¿y przywróciæ
do pierwotnego stanu.

8. Ustala siê nakaz wykonania przed lokalizacj¹ wie¿
elektrowni wiatrowych badañ geologiczno - in¿ynieryjnych w
miejscach ich posadowienia.

§6. 1. Zasady budowy systemów infrastruktury technicz-
nej i komunikacji:

1) lokalizowane elektrownie wiatrowe pracowaæ bêd¹ bezob-
s³ugowo w zwi¹zku z czym nie jest wymagany pe³ny
zakres sieci infrastruktury technicznej,

2) poszczególne wie¿e elektrowni wiatrowych nale¿y po³¹-
czyæ liniami elektroenergetycznymi oraz ze stacj¹ elektro-
energetyczn¹ 110/SN kV (GPZ), zlokalizowan¹ na terenie
oznaczonym symbolem R/EW. Dopuszcza siê u³o¿enie
kabli sterowania i automatyki, równolegle do linii elektro-
energetycznych,

3) projektowan¹ stacjê elektroenergetyczn¹ 110/SN kV (GPZ)
zlokalizowan¹ na terenie oznaczonym symbolem R/EW,
przy³¹czyæ zgodnie z warunkami technicznymi przy³¹cze-
nia do stacji elektroenergetycznej le¿¹cej poza granicami
planu,

4) wystêpuj¹ce w granicach opracowania linie elektroener-
getyczne, linie telekomunikacyjne, gazoci¹gi oraz urz¹dze-
nia drenarskie i melioracyjne musz¹ byæ zachowane. W
przypadku kolizji z projektowanymi urz¹dzeniami nale¿y je
przebudowaæ na koszt inwestora,

5) od istniej¹cej linii elektroenergetycznej o napiêciu 220 kV
ustala siê odleg³o�æ zabudowy minimum 80 m, licz¹c od
osi zewnêtrznej linii,

6) od istniej¹cych gazoci¹gów 250 i 150 ustala siê odle-
g³o�æ zabudowy minimum 20 m, licz¹c od osi gazoci¹gu,

7) ustala siê nakaz wykonania przed lokalizacj¹ farmy wiatro-
wej pe³nej inwentaryzacji szczegó³owej urz¹dzeñ meliora-
cyjnych i drena¿owych w obszarze lokalizacji wie¿ elek-
trowni wiatrowych.

8) obs³uga komunikacyjna obszaru planu i poszczególnych
terenów z istniej¹cych dróg gminnych w tym oznaczonych
na rysunku planu symbolami KDG, jak równie¿ drogami
dojazdowymi, monta¿owymi, eksploatacyjnymi i polnymi
realizowanymi na potrzeby eksploatacji elektrowni wiatro-
wych,

9) dopuszcza na obszarze planu wydzielenia pod drogi mon-
ta¿owe oraz eksploatacyjne w liniach rozgraniczaj¹cych o
szeroko�ci do 5m.

Poz. 44



— 168 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 3

10) utrzymuje siê istniej¹ce na obszarze planu drogi polne z
mo¿liwo�ci¹ ich wykorzystania jako drogi monta¿owe
oraz eksploatacyjne.

2. Ustala siê nakaz czasowego rozwi¹zania gospodarki
wodno - �ciekowej oraz gospodarki odpadami i ogrzewania
w obiektach kubaturowych sytuowanych w trakcie prowadze-
nia robót budowlanych i zwi¹zanych z budow¹ farmy wiatro-
wej, zapewniaj¹c pobór wody ze �rodowiska oraz emisje do
�rodowiska na poziomie dopuszczalnym wg przepisów od-
rêbnych, albo dowóz wody, gromadzenie i wywóz �cieków
oraz odpadów wg norm.

§7. Inwestor zobowi¹zany jest zgodnie z aktualnie obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi do powiadomienia odpo-
wiednich w³adz lotniczych, o przewidywanym terminie zakoñ-
czenia monta¿u oraz do wykonania sta³ego oznakowania
przeszkodowego wraz z podaniem dok³adnych wspó³rzêd-
nych geograficznych urz¹dzeñ powo³uj¹c siê na numer ewi-
dencyjny przeszkody lotniczej - odpowiedni dla terenów ozna-
czonych na za³¹czniku graficznym okre�lonych na etapie
decyzji o pozwoleniu na budowê.

ROZDZIA£ III

Ustalenia szczegó³owe

§8. 1. Dla terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku
planu symbolem R ustala siê:

1) zachowanie terenów w dotychczasowym u¿ytkowaniu wraz
z istniej¹cymi na terenie liniami energetycznymi napo-
wietrznymi, sieci¹ gazow¹, rowami melioracyjnymi, dro-
gami i zbiornikami wodnymi,

2) dopuszcza siê lokalizacjê budowli rolniczych i obiektów
infrastruktury technicznej, których realizacja nie spowodu-
je zmiany przeznaczenia terenu w tym tak¿e ustalenia
innego ni¿ rolny i innego ni¿ le�ny sposobu zagospoda-
rowania terenu, poza powierzchni¹ zajêt¹ pod s³upy linii
energetycznych oraz strefy ochronnych od tych linii wska-
zanych w przepisach szczególnych,

3) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³o�ci
minimum 18 m od granicy terenów funkcjonalnych ozna-
czonych na rysunku planu jako drogi powiatowe i w
odleg³o�ci minimum 12 m od granicy terenów funkcjonal-
nych oznaczonych na rysunku planu jako drogi gminne,

4) dopuszcza wydzielania dzia³ek wed³ug przepisów szcze-
gólnych,

5) dopuszcza siê lokalizacjê dróg wewnêtrznych, monta¿o-
wych i eksploatacyjnych, szczegó³owy przebieg tych dróg
nale¿y przewidzieæ na etapie sporz¹dzania projektów bu-
dowlanych,

6) zakaz zabudowy budynków mieszkalnych przeznaczonych
na sta³y pobyt ludzi,

7) zakaz lokalizacji wie¿ elektrowni wiatrowych oraz budyn-
ków i budowli stanowi¹cych postumenty elektrowni wia-
trowych oraz infrastruktury technicznej towarzysz¹cej tej
inwestycji,

8) dopuszcza siê prowadzenie linii elektroenergetycznych w
tym s³u¿¹cych do sterowania i automatyki,

9) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgod-
nie §3 niniejszej uchwa³y

10) zasady ochrony �rodowiska przyrodniczego zgodnie z §4
ust. 5 i 6 niniejszej uchwa³y.

2. Dla terenów rolniczych z dopuszczeniem lokalizacji
farmy wiatrowej i zwi¹zanych z t¹ inwestycj¹ obiektów infra-
struktury technicznej, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem R/EW, ustala siê:

1) zachowanie terenu w u¿ytkowaniu rolniczym, z dopusz-
czeniem lokalizacji wie¿ elektrowni wiatrowych w ilo�ci do
22 si³owni wiatrowych ³¹cznie na wszystkich terenach w
obrêbie planu,

2) zakaz zabudowy, z wy³¹czeniem mo¿liwo�ci realizacji
obiektów budowlanych s³u¿¹cych zgodnemu z przezna-
czeniem wykorzystaniu terenu takich jak:

a) wie¿, s³upów lub masztów stanowi¹cych konstrukcjê
no�n¹ elektrowni wiatrowych,

b) masztów pomiarowych do potrzeb badania warunków
atmosferycznych,

c) kablowych i s³upowych linii energetycznych, wraz z
kontenerowymi obiektami towarzysz¹cymi,

d) dróg wewnêtrznych, monta¿owych, eksploatacyjnych
i dojazdów prowadz¹cych do elektrowni wiatrowych,
obiektów infrastruktury technicznej, a tak¿e do grun-
tów rolnych i le�nych,

e) pozosta³ych linii uzbrojenia technicznego,

f) urz¹dzeñ melioracji wodnych oraz ci¹gów i urz¹dzeñ
drena¿owych,

3) dopuszczalny maksymalny wska�nik intensywno�ci zabu-
dowy, stanowi¹cy stosunek ³¹cznej powierzchni zabudo-
wy na wszystkich terenach R/EW do ³¹cznej powierzchni
wszystkich terenów ustala siê w wysoko�ci 1%, przy czym
powierzchnia zabudowy jednej wie¿y elektrowni wiatro-
wej wraz z obiektami towarzysz¹cymi znajduj¹cymi w
bezpo�redniej blisko�ci nie mo¿e przekroczyæ 675 m2;

4) dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki pod wydzielenia
poszczególnych elementów w przestrzeni zgodnie z prze-
znaczeniem funkcji terenu. W takim przypadku powierzch-
nia wydzielonych dzia³ek nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 675
m2 i nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 1 ha, wska�niki te dotycz¹
tylko i wy³¹cznie elementów wie¿ elektrowni wiatrowych
i infrastruktury towarzysz¹cej, dla pozosta³ych funkcji tego
terenu stosuje siê przepisy odrêbne,

5) przepisy zawarte w ppkt 4) nie stosuje siê do wydzielenia
nowych dróg,

6) wysoko�æ wie¿y, s³upa lub masztu stanowi¹cych konstruk-
cjê no�n¹ elektrowni wiatrowej do 140 m npt,

7) wysoko�æ ca³ej budowli o której mowa w pkt 6) wraz ze
�mig³em w jego górnym po³o¿eniu do 200 m npt.;
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8) minimaln¹ odleg³o�æ pomiêdzy osiami pionowymi wie¿
elektrowni wiatrowej to 300 m;

9) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy jako liniê roz-
graniczenia terenów funkcjonalnych, przy czym linia ta
wyznacza nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla obrysu
ca³ego obiektu wie¿y elektrowni wiatrowej wraz ze wszyst-
kimi jej elementami,

10) dopuszcza siê budowê g³ównego punktu zasilania, zwane-
go dalej GPZ w nieprzekraczalnych liniach zabudowy
okre�lonych na rysunku planu, którego zwarty obszar nie
mo¿e przekraczaæ 1 ha;

11) mo¿liwo�æ realizacji zabudowy na terenie GPZ, z zachowa-
niem poni¿szych warunków:

a) dla budynku, dach jednospadowy o nachyleniu po³aci
od 5° do 15° lub dwuspadowy nachyleniu po³aci 28 °
do 35°

b) szeroko�æ elewacji frontowej od 2 do 6 m,

c) wysoko�æ okapu od 2 do 3,5 m npt.,

d) wysoko�æ obiektu od 2,5 do 9 m npt.,

e) uci¹¿liwo�æ zwi¹zana z elektromagnetycznym promie-
niowaniem niejonizuj¹cym wytwarzanym przez stacjê
winna zamkn¹æ siê w granicach terenu GPZ;

12) wie¿e elektrowni wiatrowych oraz budowle stanowi¹ce
ich konstrukcje no�ne winny byæ o ujednoliconej kolory-
styce, przy czym zastosowany kolor winien byæ jasny,
pastelowy, nie kontrastuj¹cy z otoczeniem, matowy;

13) zakaz umieszczenia reklam na konstrukcjach si³owni wia-
trowych za wyj¹tkiem symbolu producenta;

14) budowie stanowi¹ce konstrukcje no�ne elektrowni wiatro-
wych powinny posiadaæ wymagane zabezpieczenia od-
gromowe, przed emisj¹ fal elektromagnetycznych, przed
pora¿eniem pr¹dem elektrycznym oraz byæ wyposa¿one w
znaki przeszkodowe;

15) o�wietlenie wie¿ elektrowni wiatrowych nie mo¿e powo-
dowaæ nadmiernego pod�wietlenia t³a zmniejszaj¹cego
zasiêg �wiat³a znaków nawigacyjnych stosowanych w
ruchu powietrznym oraz nie mo¿e przypominaæ tych zna-
ków;

16) zewnêtrzne koñce skrzyde³ stanowi¹cych elementy elek-
trowni wiatrowej pomalowane winny byæ w 5 pasów o
jednakowej szeroko�ci, prostopad³ych do d³u¿szego wy-
miaru ³opaty, pokrywaj¹cych 1/3 d³ugo�ci ³opaty �mig³a -
trzy pasy koloru czerwonego lub pomarañczowego i dwa
pasy koloru bia³ego lub szarego, przy czym pas skrajny nie
mo¿e byæ koloru bia³ego lub szarego, �wiat³a przeszkodo-
we umieszczone winny byæ na najwy¿szym punkcie gon-
doli,

17) zakaz likwidacji istniej¹cych zadrzewieñ �ródpolnych i
nadwodnych, a tak¿e zadrzewieñ wzd³u¿ dróg, z wy³¹cze-
niem zadrzewieñ uniemo¿liwiaj¹cych w³a�ciwe wykona-
nie inwestycji oraz utrzymanie ci¹gów komunikacyjnych,
melioracyjnych i drena¿owych oraz samoistnych zadrze-
wieñ na nieu¿ytkowanych gruntach rolnych;

18) mo¿liwo�æ realizacji nowych zadrzewieñ �ródpolnych w
odleg³o�ci nie mniejszej ni¿ 100 m od budowli stanowi¹-
cych konstrukcje no�ne si³owni wiatrowych;

19) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgod-
nie §3 niniejszej uchwa³y;

20) zasady ochrony �rodowiska przyrodniczego zgodnie §4
niniejszej uchwa³y.

3. Dla terenów zieleni nieurz¹dzonej, oznaczonych na
rysunku symbolem ZI - p³at ekologiczny zbiornika wodnego
i terenów podmok³ych z ro�linno�ci¹ przybrze¿n¹ i nadwodn¹
ustala siê:

1) zachowanie przeznaczenia terenu na cele le�ne, bez mo¿-
liwo�ci wprowadzenia jakiejkolwiek innej ni¿ le�na i zwi¹-
zan¹ z ochron¹ przyrody funkcji terenu,

2) dopuszcza siê lokalizacjê zbiornika wodnego,

3) zakaz podzia³u terenu na dzia³ki.

4. Dla terenu stacji redukcyjnej oznaczonej na rysunku
planu symbolem GG, ustala siê:

1) linia wydzielenia terenu jest zgodna z nieprzekraczalna
lini¹ zabudowy dla budowli stacji redukcyjnej,

2) zakaz zabudowy oprócz budowli zgodnych z przeznacze-
niem terenu,

3) powierzchnia zabudowy do 10 m2, pozosta³a czê�æ terenu
u¿ytkowana rolniczo,

4) dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki w celu wydzielenia pod
stacjê redukcyjn¹ i dojazd do niej.

4. Dla terenu kolejowego oznaczonego na rysunku planu
symbolem KK, ustala siê:

1) zachowanie z mo¿liwo�ci¹ przebudowy istniej¹cych torów
i bocznicy kolejowej,

2) zakaz zabudowy, poza obiektami budowlanymi s³u¿¹cymi
obs³udze ruchu kolejowego, z zachowaniem poni¿szych
warunków:

a) dla budynku, dach jednospadowy o nachyleniu po³aci
od 5° do 15° lub dwuspadowy nachyleniu po³aci 28 °
do 35°

b) szeroko�æ elewacji frontowej od 6 do 20 m,

c) wysoko�æ okapu od 3 do 4,5 m npt,

d) wysoko�æ obiektu od 4,5 do 9 m npt.,

3) mo¿liwo�æ realizacji kablowych i s³upowych linii energe-
tycznych, telekomunikacyjnych oraz innych zwi¹zanych z
planowan¹ inwestycj¹,

4) dopuszcza siê lokalizacjê dróg dojazdowych.

5. Dla terenu drogi oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 01 KDP, ustala siê:

1) kategoria drogi - powiatowa o numerze 29 339,

2) klasa drogi - lokalna,

3) przekrój jednojezdniowy,
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4) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych wed³ug rysunku
planu,

5) w liniach rozgraniczaj¹cych drogê, która przebiega przez
miejscowo�ci przewidzieæ chodnik po obu stronach jezdni,

6) w pasie drogowym dopuszcza siê lokalizacjê liniowej
infrastruktury technicznej,

7) istniej¹ce zjazdy do dzia³ek do zachowania,

8) nowe zjazdy lokalizowaæ wed³ug przepisów szczególnych.

6. Dla terenu drogi oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 02 KDP, ustala siê:

1) kategoria drogi - powiatowa o numerze 29 335

2) klasa drogi - zbiorcza,

3) przekrój jednojezdniowy,

4) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych wed³ug rysunku
planu,

5) w liniach rozgraniczaj¹cych drogê, która przebiega przez
miejscowo�ci przewidzieæ chodnik po obu stronach jezdni,

6) w pasie drogowym dopuszcza siê lokalizacjê liniowej
infrastruktury technicznej,

7) istniej¹cy przejazd kolejowy do utrzymania,

8) istniej¹ce zjazdy do dzia³ek do zachowania,

9) nowe zjazdy lokalizowaæ wed³ug przepisów szczególnych.

7. Dla terenu drogi oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 03 KDP, ustala siê:

1) kategoria drogi-powiatowa o numerze 29 341,

2) klasa drogi - lokalna,

3) przekrój jednojezdniowy,

4) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych wed³ug rysunku
planu,

5) w liniach rozgraniczaj¹cych drogê, która przebiega przez
miejscowo�ci przewidzieæ chodnik po obu stronach jezdni,

6) w pasie drogowym dopuszcza siê lokalizacjê liniowej
infrastruktury technicznej,

7) istniej¹ce zjazdy do dzia³ek do zachowania,

8) nowe zjazdy lokalizowaæ wed³ug przepisów szczególnych.

8. Dla terenu drogi oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 01 KDG, 02 KDG, 05 KDG, 06 KDG, 08 KDG, 09 KDG,
10 KDG ustala siê:

1) kategoria drogi - gminna

2) przekrój jednojezdniowy, szeroko�æ jezdni min. 5 m

3) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych wed³ug rysunku
planu,

4) w liniach rozgraniczaj¹cych drogê, która przebiega przez
miejscowo�ci przewidzieæ chodnik,

5) w pasie drogowym dopuszcza siê lokalizacjê liniowej
infrastruktury technicznej,

9. Dla terenu drogi oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 03 KDG, 07 KDG � droga gminna nr 3707 i 11 KDG,
ustala siê:

1) kategoria drogi - gminna

2) klasa drogi - dojazdowa,

3) przekrój jednojezdniowy,

4) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych wed³ug rysunku
planu,

5) w liniach rozgraniczaj¹cych drogê, która przebiega przez
miejscowo�ci przewidzieæ chodnik oraz dwukierunkow¹
�cie¿kê rowerow¹,

6) w pasie drogowym dopuszcza siê lokalizacjê liniowej
infrastruktury technicznej,

10. Dla terenu drogi oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 04 KDG, ustala siê:

1) kategoria drogi - gminna

2) klasa drogi - lokalna,

3) przekrój jednojezdniowy,

4) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych min. wed³ug rysun-
ku planu,

5) w liniach rozgraniczaj¹cych drogê, która przebiega przez
miejscowo�ci przewidzieæ chodnik po obu stronach jezdni
oraz dwukierunkow¹ �cie¿kê rowerow¹,

6) w pasie drogowym dopuszcza siê lokalizacjê liniowej
infrastruktury technicznej,

7) istniej¹cy przejazd kolejowy do zachowania.

§9. Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty od wzrostu
warto�ci nieruchomo�ci na skutek podjêcia niniejszej uchwa-
³y w wysoko�ci 15%.

§10. 1. Powierzchnia zwartego obszaru gruntów rolnych,
na którym w wyniku realizacji ustaleñ niniejszej uchwa³y
ustanowiony zostanie inny ni¿ rolniczy i inny ni¿ le�ny sposób
zagospodarowania terenu, nie mo¿e przekraczaæ:

1) 0,5 ha - dla gruntów rolnych III klas bonitacyjnych,

2) 1 ha - dla gruntów rolnych IV klas bonitacyjnych, albo V
i VI klasy bonitacyjnej wytworzonych z gleb pochodzenia
organicznego;

2. Do powierzchni zwartego obszaru gruntów rolnych nie
wlicza siê dróg i dojazdów, które po zakoñczeniu eksploatacji
farmy wiatrowej ulegn¹ likwidacji lub zostan¹ zagospodaro-
wane wy³¹cznie jako grunty rolne lub le�ne;

3. Przeznacza siê na cele nierolnicze i niele�ne grunty
rolne o ³¹cznej powierzchni 4,28 ha, których zwarty obszar nie
przekracza wielko�ci okre�lonych w przepisach ust. 1. niniej-
szego paragrafu, w tym:

1) 0,90 ha gruntów ornych klasy R III,

2) 3,00 ha gruntów ornych klasy R IV,

3) 0,10 ha gruntów ornych klasy R V,
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4) 0,20 ha u¿ytków zielonych klasy £ III,

5) 0,08 ha u¿ytków zielonych klasy Ps IV.

§11. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Tarnówka.

§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnówka
(-) Marian Muszyñski
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Za³¹cznik nr 2
Uchwa³a nr XX/109/08

Rady Gminy w Tarnówce
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrêbach geodezyjnych Annopole,

Bartoszkowo, Tarnówka, Wêgierce w gminie Tarnówka

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

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 i Nr 141, poz. 1492; z 2005
r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz.
319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880), Rada
Gminy w Tarnówce stwierdza zgodno�æ miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar
po³o¿ony w obrêbach geodezyjnych Annopole, Bartoszkowo,
Tarnówka, Wêgierce z ustaleniami studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów-
ka.

Za³¹cznik nr 3
Uchwa³a nr XX/109/08

Rady Gminy w Tarnówce
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrêbach geodezyjnych Annopole,

Bartoszkowo, Tarnówka, Wêgierce w gminie Tarnówka

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU

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 i Nr 141, poz. 1492; z 2005
r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz.
319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880), Rada

Gminy w Tarnówce rozstrzyga co nastêpuje: do projektu
planu wy³o¿onego do publicznego wgl¹du z prognoz¹ oddzia-
³ywania na �rodowisko ustaleñ planu nie wniesiono uwag,
zgodnie z wykazem uwag stanowi¹cym integraln¹ czê�æ
dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych.

Za³¹cznik nr 4
Uchwa³a nr XX/109/08

Rady Gminy w Tarnówce
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrêbach geodezyjnych Annopole,

Bartoszkowo, Tarnówka, Wêgierce w gminie Tarnówka.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE REALIZACJI ZADAÑ Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA

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 i Nr 141, poz. 1492; z 2005
r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz.
319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880), Rada
Gminy w Tarnówce rozstrzyga co nastêpuje: uchwalenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obej-

muj¹cego obszary po³o¿one w obrêbach geodezyjnych Anno-
pole, Bartoszkowo, Tarnówka, Wêgierce dla planowanej far-
my wiatrowej nie obci¹¿a bud¿etu gminy w zakresie zadañ
zwi¹zanych z realizacj¹ infrastruktury technicznej oraz ich
finansowania, ca³o�æ kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ ww.
inwestycji nale¿y do obowi¹zków inwestora.


