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UCHWA£A Nr XXVI/191/2009 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA

z dnia 22 czerwca 2009 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej dwutorowej linii
elektroenergetycznej 2x400kV Kromolice � P¹tnów, obejmuj¹cy obrêby: Rac³awki i Targow¹ Górkê w gminie Nekla

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 ze zmianami: 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, Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,
Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.
1337, Dz.U. z 2007 r., Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218, Dz. U z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Dz. U z 2009 r. Nr
223, poz.1458), 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, Nr 6 poz. 41, Nr141 poz. 1492, Dz.U. z 2005
r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087 oraz Dz.U. z 2006 r. Nr 45
poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz. 880, Dz.U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Dz.U. z 2009 r.
Nr 220, poz. 1413) oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ nr V/30/2007 Rady
Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla inwestycji liniowej dwutorowej
linii elektroenergetycznej 2x400kV Kromolice � P¹tnów, obej-
muj¹cy obrêby: Rac³awki i Targow¹ Górkê w gminie Nekla,
Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Nekla � Uchwa³a Rady Miejskiej Gminy Nekla Nr XX/175/2001
z dnia 15 lutego 2001 r. i Uchwa³a Rady Miejskiej Gminy Nekla
Nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. uchwala siê
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla inwe-
stycji liniowej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400kV
Kromolice � P¹tnów, obejmuj¹cy obrêby: Rac³awki i Targow¹
Górkê w gminie Nekla. Obszar objêty planem obejmuje pas
terenu o szeroko�ci 70 m � po 35 m od osi linii 400kV, po obu
stronach linii.

2. Granice obszaru objêtego uchwa³¹ zosta³y naniesione
na rysunku planu, w skali 1:2000, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1.

3. Plan miejscowy sk³ada siê z tre�ci niniejszej uchwa³y
oraz integralnych czê�ci:

1) rysunku planu � w skali 1:2000 pt. �Gmina Nekla - miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego dla inwe-
stycji liniowej dwutorowej linii elektroenergetycznej
2x400kV Kromolice � P¹tnów, obejmuj¹cy obrêby: Rac³aw-
ki i Targow¹ Górkê w gminie Nekla�, stanowi¹cego za³¹cz-
nik nr1;

2) rozstrzygniêcia dotycz¹cego sposobu rozpatrzenia uwag
do projektu planu, stanowi¹cego za³¹cznik nr 2;

3) rozstrzygniêcia o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
stanowi¹cego za³¹cznik nr 3.

§2. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:

1) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym - dwutorowej napowietrznej linii elektro-
energetycznej 2 x 400kV Kromolice � P¹tnów;

2) ustalenie przeznaczenia terenów;

3) okre�lenie sposobów zagospodarowania i warunków za-
budowy terenów.

§3. Na obszarze objêtym planem nie zachodzi potrzeba
ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e
nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych
osuwaniem siê mas ziemnych;

§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) ustawie � nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) planie � nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §1 niniejszej uchwa³y;

3) uchwale � nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej Gminy Nekla;

4) przeznaczeniu podstawowym � nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okre�lone symbolem;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym � nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³-
niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe;

6) pasie technologicznym � nale¿y przez to rozumieæ obszar
o szeroko�ci 70 m �po 35 m od osi linii 400 kV, po obu
stronach linii;

7) linii 400 kV � nale¿y przez to rozumieæ dwutorow¹ napo-
wietrzn¹ liniê elektroenergetyczn¹ o napiêciu znamiono-
wym 2 x 400 kV relacji Kromolice � P¹tnów;

8) zabudowie � nale¿y przez to rozumieæ budynki wraz z
instalacjami i urz¹dzeniami technicznymi oraz budowle
sk³adaj¹ce siê na ca³o�æ u¿ytkow¹.
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§5. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne stanowi¹ obowi¹zu-
j¹ce ustalenia planu:

1) granice obszaru objêtego planem, obejmuj¹ce pas techno-
logiczny dwutorowej napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej 2 x 400kV Kromolice � P¹tnów;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu oraz
oznaczenia graficzne i literowe dotycz¹ce przeznaczenia
terenu.

3) o� dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2
x 400kV Kromolice � P¹tnów.

§6. Ustala siê na terenie gminy Nekla - obrêby Targowa
Górka i Rac³awki, rozmieszczenie inwestycji liniowej celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, polegaj¹cej na roz-
biórce istniej¹cej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV
Plewiska � Konin i budowie dwutorowej napowietrznej linii
elektroenergetycznej 400kV Kromolice � P¹tnów z pasem tech-
nologicznym o szeroko�ci 70 m - po35 m od osi linii 400kV,
po obu stronach linii.

§7. W obrêbie pasa technologicznego linii 400kV ustala
siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:

1) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami
1R-12R;

2) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolami
1ZL-3ZL;

3) teren pod lini¹ elektroenergetyczn¹, niezwi¹zany z gospo-
dark¹ le�n¹, oznaczony na rysunku planu symbolem TR;

4) tereny wód powierzchniowych �ródl¹dowych, oznaczone
na rysunku planu symbolami 1WS-4WS;

5) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami 1RM, 2RM;

6) teren zabudowy gospodarczej, zwi¹zanej z gospodarstwem
rolnym, oznaczony na rysunku planu symbolem RRM;

7) tereny dróg publicznych:

a) teren drogi powiatowej nr 2933P, oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem 1KD;

b) teren drogi powiatowej nr 3665P, oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem 2KD;

c) tereny dróg gminnych, oznaczone na rysunku planu
symbolami 3KD-7KD.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

§8. Szczegó³owe okre�lenie przeznaczenia terenów

1) na terenach rolniczych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1R � 12R nale¿y prowadziæ gospodarkê roln¹,
zgodnie z przepisami szczególnymi. Przeznaczenie dopusz-
czalne: niemieszkalne budynki i budowle o funkcji obs³ugi
produkcji w gospodarstwach rolnych, lokalizowane w od-
leg³o�ci wiêkszej ni¿ 23 m od osi linii 400kV, infrastruktura
techniczna, linia 400kV z dopuszczeniem prowadzenie prac
remontowo-modernizacyjnych;

2) na terenach lasów, oznaczonych rysunku planu symbola-
mi 1ZL, 2ZL, 3ZL nale¿y prowadziæ gospodarkê le�n¹,
zgodnie z przepisami szczególnymi;

3) na terenie pod lini¹ elektroenergetyczn¹, niezwi¹zanym z
gospodark¹ le�n¹, oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem TR, na który uzyskano zgodê na zmianê przeznaczenia
gruntów le�nych na cele niele�ne, nale¿y uwzglêdniæ
ograniczenia i dopuszczenia zapisane w §9 pkt 1, pkt 2, pkt
5, pkt 6. Przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura tech-
niczna, linia 400kV z dopuszczeniem prowadzenie prac
remontowo-modernizacyjnych;

4) na terenach wód powierzchniowych �ródl¹dowych, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1WS-4WS gospoda-
rowanie wodami winno odbywaæ siê zgodnie z przepisami
odrêbnymi. Przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura
techniczna. Ponadto dopuszcza siê prowadzenie prac re-
montowo-modernizacyjnych linii 400kV;

5) teren zabudowy zagrodowej oznaczony na rysunku planu
symbolem 1RM stanowi fragment dzia³ki, na którym nie
ma mo¿liwo�ci zabudowy z uwagi na odleg³o�ci od gra-
nicy. Na terenie zabudowy zagrodowej, oznaczonym na
rysunku planu symbolem 2RM w ramach przeznaczenia
podstawowego dopuszcza siê pozostawienie dotychczaso-
wej zabudowy;

6) na terenie zabudowy gospodarczej, zwi¹zanej z gospodar-
stwem rolnym, oznaczonym na rysunku planu symbolem
RRM w ramach przeznaczenia podstawowego mo¿na lo-
kalizowaæ niemieszkalne budynki i budowle o funkcji ob-
s³ugi produkcji w gospodarstwie rolnym;

7) na terenach dróg publicznych, oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1KD�7KD w tym na terenie drogi powia-
towej nr 2933P, oznaczonej na rysunku planu symbolem
1KD, na terenie drogi powiatowej nr3665P, oznaczonej na
rysunku planu symbolem 2KD, na terenach dróg gmin-
nych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 3KD-7KD
warunki techniczne i wykonywanie transportu winny byæ
zgodne z przepisami szczególnymi. Przeznaczenie dopusz-
czalne: infrastruktura techniczna. Ponadto dopuszcza siê
prowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych linii
400kV.

§9. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

Na obszarze objêtym planem ochronê i kszta³towanie ³adu
przestrzennego nale¿y realizowaæ poprzez:

1) zakaz lokalizacji w obrêbie pasa technologicznego nowej
zabudowy mieszkaniowej i nowych obiektów budowla-
nych z pomieszczeniami na sta³y pobyt ludzi;

2) zakaz lokalizowania nowych niemieszkalnych budynków i
budowli o funkcji obs³ugi produkcji w gospodarstwach
rolnych w obszarze o szeroko�ci 23 m od osi linii 400kV,
po obu stronach linii;

3) dopuszczenie pozostawienia istniej¹cych budynków miesz-
kalnych, zlokalizowanych w odleg³o�ci wiêkszej ni¿ 27 m
od osi linii 400kV, po obu stronach linii;

4) zachowanie bezpiecznych, okre�lonych w odpowiednich
przepisach i normach, odleg³o�ci od przewodów robo-
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czych linii 400kV nowych obiektów budowlanych oraz
obiektów istniej¹cych - rozbudowywanych i modernizowa-
nych;

5) zakaz sadzenia wysokiej ro�linno�ci w odleg³o�ci do 31 m
od osi linii;

6) dopuszczenie wycinki drzewostanu na terenie, oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem TR.

§10. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony �rodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego:

1) w pasie technologicznym projektowanej linii 400kV nale¿y
ograniczyæ do minimum wycinkê drzew, niezbêdn¹ w
trakcie budowy i dla prawid³owej eksploatacji linii;

2) masy ziemne powsta³e w wyniku fundamentowania s³u-
pów nale¿y gromadziæ w wyznaczonym miejscu i wywoziæ
zgodnie z przepisami szczególnymi;

3) ustala siê, po zakoñczeniu prac budowlanych, nakaz roz-
plantowania od³o¿onej warstwy humusu oraz bezzw³ocz-
nego zrekultywowania terenu i przywrócenia go do stanu
pierwotnego, w czê�ci nie zajêtej pod stanowiska s³upów;

4) ustala siê nastêpuj¹ce warunki oddzia³ywania na �rodowi-
sko linii 400kV:

a) na ca³ym obszarze objêtym planem:

- natê¿enie pola elektrycznego emitowanego przez
liniê 400kV nie mo¿e przekroczyæ warto�ci 10 kV/m;

- natê¿enie pola magnetycznego emitowanego przez
liniê 400kV nie mo¿e przekroczyæ warto�ci 60A/m;

-  okre�lonych w przepisach odrêbnych odpowied-
nio dla danego rodzaju przeznaczenia terenu;

b) poza obszarem o szeroko�ci 27 m od osi linii 400kV w
ka¿d¹ stronê natê¿enie pola elektrycznego nie mo¿e
przekraczaæ warto�ci 1 kV/m;

5) realizacja linii 400kV nie mo¿e pogorszyæ stosunków wod-
nych na terenach przyleg³ych. Nale¿y uwzglêdniæ przebu-
dowê urz¹dzeñ melioracyjnych zgodnie z zapisem w §17
pkt5;

6) dopuszcza siê odprowadzenie �cieków bytowych z terenu
2RM do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, atesto-
wanych, opró¿nianych przez koncesjonowanego przewo�-
nika i wywo¿enie ich do oczyszczalni;

7) do usuwania i magazynowania odchodów pochodzenia
zwierzêcego na terenach 2RM, i RRM powinny byæ przewi-
dziane urz¹dzenia i zbiorniki dostosowane do systemów
technologicznych utrzymywania zwierz¹t, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi;

8) wody opadowe i roztopowe z po³aci dachowych istniej¹-
cych budynków na terenach 2RM i RRM oraz wody z
utwardzonych nawierzchni drogowych nale¿y odprowa-
dzaæ do wód powierzchniowych po spe³nieniu warunków,
okre�lonych w obowi¹zuj¹cych przepisach w zakresie
ochrony �rodowiska;

9) dla celów grzewczych dla terenów 2RM i RRM nale¿y
stosowaæ energiê elektryczn¹ lub wytwarzaæ energiê sto-
suj¹c paliwa charakteryzuj¹ce siê niskimi wska�nikami
emisji substancji do powietrza, takie jak: gaz, oleje opa³o-
we, paliwa sta³e lub alternatywne �ród³a energii;

10) odpady nale¿y gromadziæ i segregowaæ w miejscach ich
powstawania w sposób umo¿liwiaj¹cy zorganizowany
wywóz do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie
z przepisami szczególnymi oraz zgodnie z zapisami Planu
Gospodarki Odpadami dla Gminy Nekla.

§11. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej

1) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego
ustala siê obowi¹zek uzgadniania z Wydzia³em Archeolo-
gicznym Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w
Poznaniu inwestycji zwi¹zanych z zagospodarowaniem i
zabudowaniem terenu objêtego planem a wymagaj¹cych
prac ziemnych, celem ustalenia obowi¹zuj¹cego inwestora
zakresu badañ archeologicznych;

2) nie okre�la siê innych zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej z uwagi
na nie wystêpowanie wymienionych zagadnieñ na obsza-
rze objêtym planem.

§12. Zasady kszta³towania przestrzeni publicznych

Na obszarze objêtym planem przestrzeñ publiczn¹ stano-
wi¹ tereny dróg: teren drogi powiatowej nr 2933P, oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem 1KD, teren drogi powiato-
wej nr 3665P, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KD,
tereny dróg gminnych, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami 3KD-7KD.

§13. Zasady scalania i podzia³u nieruchomo�ci

W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci dopuszcza siê podzia³ lub ³¹czenie
istniej¹cych dzia³ek zgodnie z przepisami szczególnymi.

§14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania
terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu obowi¹zuj¹ zaka-
zy, dopuszczenia i zasady okre�lone w §9.

§15. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów

1) dopuszcza siê tymczasowe zajêcie na budowê linii 400kV
pasa terenu, okre�lonego jako pas technologiczny w okre-
sie dwóch lat od chwili rozpoczêcia prac budowlanych;

2) ustala siê po zakoñczeniu prac budowlanych nakaz przy-
wrócenie do stanu pierwotnego terenu, w czê�ci nie zajêtej
pod stanowiska s³upów.

§16. Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu

Ustala siê nastêpuj¹ce parametry dotycz¹ce kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

1) wysoko�æ s³upów linii 400kV nie mo¿e byæ wiêksza ni¿
75 m;
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2) odleg³o�æ od ziemi przewodów linii 400kV nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 11 m.

3) odleg³o�æ s³upów nie mo¿e byæ mniejsza ni¿:

a) 10 m od krawêdzi skarp i cieków wodnych;

b) 5 m od krawêdzi skarp rowów melioracyjnych.

4) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynków
obowi¹zuj¹ w odleg³o�ciach:

a) w odleg³o�ci 20 m od krawêdzi jezdni dróg powiato-
wych 1KD - 2933P i 2KD - 3665P;

b) w odleg³o�ci 15 m od krawêdzi jezdni dróg gminnych.

5) w stosunku do terenów, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1RM i 2RM, odstêpuje siê od okre�lenia po-
wierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki
budowlanej oraz okre�lenia udzia³u powierzchni biologicz-
nie czynnej, poniewa¿ w obszarze objêtym planem po³o-
¿one s¹ tylko fragmenty dzia³ek;

6) na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem 2RM,
gabaryty i geometriê dachów modernizowanych istniej¹-
cych budynków oraz nowych niemieszkalnych budynków
nale¿y dostosowaæ do gabarytów i geometrii dachów bu-
dynków w czê�ci dzia³ki poza obszarem objêtym planem;

7) na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R
� 12R dla nowych niemieszkalnych budynków i budowli
przyj¹æ jako maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy � 12 m i
zastosowanie dachów stromych, o spadku powy¿ej 12o.

§17. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ linii 400kV z istniej¹cych
dróg;

2) ustala siê nakaz wykonania skrzy¿owañ linii 400kV z dro-
gami zgodnie z przepisami odrêbnymi o zachowaniu skraj-
ni drogowej; przy równoleg³ym do dróg przebiegu linii,
ustala siê obowi¹zek zachowania odleg³o�ci wymaganych
w obowi¹zuj¹cych przepisach. Zakazuje siê umieszczania
w pasie drogowym urz¹dzeñ nie zwi¹zanych z potrzebami
ruchu drogowego, natomiast dopuszcza siê lokalizowanie
tych urz¹dzeñ w pasie drogowym za zgod¹ zarz¹dcy drogi;

3) ustala siê nakaz wykonania skrzy¿owañ linii 400kV z inny-
mi instalacjami podziemnymi i napowietrznymi zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz obowi¹zek uzgadniania
rozwi¹zañ technicznych tych skrzy¿owañ z w³a�cicielami
instalacji na bazie warunków technicznych;

4) ustala siê nakaz zg³oszenia do Szefostwa S³u¿by Ruchu
Lotniczego Si³ Zbrojnych RP obiektów o wysoko�ci powy-
¿ej 50,0 m npt;

5) w zakresie melioracji ustala siê:

a) zakaz likwidacji rowów melioracyjnych;

b) nakaz lokalizacji s³upów zapewniaj¹cych swobodny
przejazd i pracê koparek przy konserwacji rowów
melioracyjnych i cieków wodnych;

c) nakaz przywrócenia do stanu pierwotnego uszkodzo-
nych, w wyniku prac budowlanych, skarp rzek i rowów
szczegó³owych;

d) nakaz odbudowy ci¹gów drenarskich, w przypadku ich
naruszenia przy prowadzeniu prac budowlanych;

e) przeprowadzenie linii 400kV nad ciekiem wodnym Wielki
Rów w obrêbie miejscowo�ci Rac³awki wymaga uzgod-
nienia z WZMiUW w Poznaniu, Inspektorat Wrze�nia
oraz ze Zwi¹zkiem Spó³ek Wodnych we Wrze�ni.

6) obs³uga komunikacyjna terenów objêtych planem odby-
waæ siê bêdzie na dotychczasowych zasadach, poprzez
ustalone w dotychczasowych liniach rozgraniczaj¹cych
drogi

a) drogi powiatowe: 1KD 2933P i 2KD 3665P;

b) drogi gminne 3KD-7KD;

7) dla terenów 2RM i RRM nale¿y zabezpieczyæ miejsca
postojowe dla samochodów osobowych w ilo�ci nie
mniejszej ni¿ 2 stanowiska. W przypadku, gdyby zaistnia³a
konieczno�æ obs³ugi samochodami ciê¿arowymi, ustala
siê obowi¹zek zorganizowania miejsca prze³adunku na
terenie w³asnym dzia³ki;

8) dla terenów 2RM i RRM ustala siê nastêpuj¹ce zasady
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruk-
tury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego;

b) odprowadzenie �cieków bytowych � §10, pkt 6;

c) usuwanie i magazynowanie odchodów pochodzenia
zwierzêcego - §10, pkt 7;

d) odprowadzenie wód opadowych, wód roztopowych
oraz wód z utwardzonych nawierzchni drogowych -
§10, pkt 8;

e) energia dla celów grzewczych � §10, pkt 9;

f) postêpowanie z odpadami - §10, pkt 10;

g) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cych stacji
transformatorowych, liniami napowietrznymi nn lub
kablowymi na warunkach okre�lonych przez dostawcê;

9) sposób i warunki przebudowy sieci elektroenergetycznych
- skablowanie lub prze³o¿enie sieci elektroenergetycznych
koliduj¹cych z planowanym przebiegiem linii 400kV, okre�l¹
w porozumieniu zainteresowane strony;

10) dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych sieci telekomunika-
cyjnych przy za³o¿eniu sukcesywnej wymiany linii napo-
wietrznych na linie telefoniczne kablowe doziemne. Sposób
i warunki usuwania kolizji z planowanym przebiegiem linii
400kV, okre�l¹ w porozumieniu zainteresowane strony;

11) inne elementy uzbrojenia � na warunkach okre�lonych w
przepisach szczególnych i przy uwzglêdnieniu ograniczeñ
wynikaj¹cych z przebiegu linii 400kV;

12) dopuszcza siê lokalizowanie na terenach po³o¿onych w
obrêbie pasa technologicznego linii 400kV urz¹dzeñ tech-
nicznych obs³ugi obiektów budowlanych i obiektów po-
mocniczych s³u¿¹cych zaopatrzeniu w wodê, energiê elek-

Poz. 2589
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tryczn¹ oraz zwi¹zane z odprowadzeniem �cieków lub in-
nymi elementami uzbrojenia pod warunkiem uzyskania
odpowiedniej s³u¿ebno�ci gruntowej.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§18. Ustala siê stawkê, s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych
op³at, o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 i w art. 36 ust. 4
ustawy w wysoko�ci 0%, poniewa¿ uchwalenie miejscowego

Poz. 2589

planu zagospodarowania przestrzennego nie spowoduje wzro-
stu warto�ci nieruchomo�ci.

§19. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Nekla.

§20. Uchwa³a w sprawie niniejszego planu wchodzi w
¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) mgr Piotr Michalak
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXVI/191/2009

Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 22 czerwca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH
DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU M.P.Z.P. TERENU INWESTYCJI LINIOWEJ DWUTOROWEJ

LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 2X400KV KROMOLICE- P¥TNÓW OBEJMUJ¥CEGO OBRÊBY RAC£AWKI
I TARGOW¥ GÓRKÊ W GMINIE NEKLA WRAZ Z PROGNOZ¥ ODDZIA£YWANIA NA �RODOWISKO

Poz. 2589, 2590

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Nekla rozstrzy-
ga co nastêpuje:

Na podstawie rozstrzygniêcia Burmistrza Miasta i Gminy
Nekla z dnia 19.06.2009 r. w sprawie braku uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wy³o-
¿onego do publicznego wgl¹du wraz z prognoz¹ oddzia³ywa-
nia na �rodowisko w dniach od 14.05.2009 r. do 17.06.2009 r.
nie rozstrzyga siê o sposobie ich rozpatrzenia.

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXVI/191/2009

Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 22 czerwca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA O SPOSOBIE REALIZACJI ZADAÑ Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80
poz.717), art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z 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 i Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i art. 111, ust. 2, pkt

1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594) Rada
Miejska Gminy Nekla rozstrzyga co nastêpuje:

Sporz¹dzony miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego nie wywo³uje potrzeb, których realizacja nale¿y do
zadañ w³asnych gminy.

2590

UCHWA£A Nr XXVI/194/2009 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA

z dnia 22 czerwca 2009 r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy w Nekli

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co
nastêpuje:

§1. 1. Nadaje siê nazwê ulicy w Nekli o brzmieniu:

Ulica Irysowa, w sk³ad której wchodz¹

- dzia³ka o nr geod. 674/14,

- czê�æ dzia³ki o nr geod. 674/23,

- dzia³ka o nr geod. 674/26.

2. Nowa ulica zaznaczona jest na mapie stanowi¹cej
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Nekla.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) mgr Piotr Michalak


