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ZARZĄDZENIE STAROSTY 

4652 – nr 26/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. Starosty Pleszewskiego w sprawie 
sredniego miesiňcznego kosztu utrzymania wychowanka w nowopow-
stałej placówce opiekuŊczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na 
terenie Powiatu Pleszewskiego w 2011 roku 27346 
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UCHWAŁA NR XIII/70/2011 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU 

 z dnia 11 lipca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 
w obrębach Glinki Suche, Węgorzewo i Wojnówko. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), 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 ze zm.) oraz w zwiņzku z uchwałņ 
Nr XLII/237/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 
30 czerwca 2009 r. w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów położonych 
w obrňbach Glinki Suche, Wňgorzewo i Wojnów-
ko, uchwałņ Nr LII/300/2010 Rady Miejskiej 
w Okonku z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XLII/237/2009 Rady Miejskiej 
w Okonku z dnia 30 czerwca 2009 r., jak także 
uchwałņ Nr LX/335/2010 Rady Miejskiej w Okonku 
z dnia 28 wrzeŌnia 2010 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLII/237/2009 Rady Miejskiej 
w Okonku z dnia 30 czerwca 2009 r. uchwala siň co 
nastňpuje:  

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenów położonych w ob-
rňbach Glinki Suche, Wňgorzewo i Wojnówko, 
zwany dalej planem, stwierdzajņc jednoczeŌnie 
jego zgodnoŌń ze studium uwarunkowaŊ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Okonek uchwalonego uchwałņ Nr 
XXXVI/169/05 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 
2.12.2005 r. – wg załņczonego w rysunku planu 
wyrysu. 

2. Plan, o którym mowa w ust. 1 składa siň 
z czňŌci tekstowej zawartej w § 2, 3 i 4, rysunku 
planu w skali 1:2000 podzielonego na 6 arkuszy 
stanowiņcych integralnņ całoŌń (wg załņczonego 
w rysunku planu schematu kroju arkuszy) – sta-
nowiņcego załņcznik nr 1 do uchwały, rozstrzy-
gniňcia o sposobie realizacji zadaŊ własnych gmi-
ny w zakresie infrastruktury technicznej – stano-
wiņcego załņcznik nr 2 do uchwały oraz rozstrzy-
gniňcia o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag 
do planu – stanowiņcego załņcznik nr 3 do uchwa-
ły. 

 

 

PRZEPISY OGÓLNE  
 

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleŊ planu sņ: 
1) tereny lokalizacji siłowni wiatrowych wraz 

z niezbňdnņ infrastrukturņ technicznņ – 
oznaczone symbolem EW, 

2) tereny rolnicze – oznaczone symbolem R, 
3) tereny istniejņcych wód powierzchniowych 

– oznaczone symbolem WS, 
4) tereny publicznych dróg lokalnych – ozna-

czone symbolem KDL, 
5) tereny publicznych dróg dojazdowych – 

oznaczone symbolem KDD, 
6) tereny dróg wewnňtrznych – oznaczone 

symbolem KDW. 
2. Ilekroń w ustaleniach uchwały jest mowa 

o: 
1) przeznaczeniu terenów – należy przez to 

rozumień takie przeznaczenie, które powin-
no przeważań na danym terenie, wyzna-
czonym liniami rozgraniczajņcymi w spo-
sób okreŌlony ustaleniami planu, 

2) terenie – należy przez to rozumień teren 
wyznaczony na rysunku planu liniami roz-
graniczajņcymi, oznaczony symbolem 
a ponadto numerem porzņdkowym, uła-
twiajņcym jego identyfikacjň, 

3) elektrowni wiatrowej (farmie wiatrowej) – 
należy przez to rozumień zespół ujednoli-
conego typu turbin wiatrowych (siłowni 
wiatrowych) wraz z urzņdzeniami technicz-
nymi służņcymi do przetworzenia energii 
mechanicznej wirnika turbiny na energiň 
elektrycznņ wraz z urzņdzeniami budowla-
nymi zwiņzanymi z tym obiektem budow-
lanym, 

4) pasie technicznym – należy przez to rozu-
mień pas terenu, którego osiņ podłużnņ jest 
rzut poziomy danej linii elektroenergetycz-
nej, a wymiarem poprzecznym jest szero-
koŌń okreŌlona w rysunku planu; w obrň-
bie, którego obowiņzujņ ograniczenia 
w jego zagospodarowaniu i użytkowaniu, 
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5) strefie ochrony ekspozycji SOE-1 krajobra-
zu kulturowego – należy przez to rozumień 
obszar, na którym ukształtowanie i zago-
spodarowanie terenu, wymagajņ warun-
ków szczególnych, umożliwiajņcych nieza-
kłócony widok na zabytek (lub zespół za-
bytkowy albo dominantň przestrzenno – 
kulturowņ), przy czym niezakłócony widok 
oznacza zakaz lokalizowania w przedpolu 
i tle widoku na zabytek obiektów, które 
mogņ go przesłaniań lub swojņ formņ, ko-
lorystykņ i innymi cechami zakłócań jego 
percepcjň, z wyłņczeniem urzņdzeŊ, 
o których mowa w ust. 10 pkt 9, 

6) warunkach Ōrodowiskowych – należy przez 
to rozumień miejscowe uwarunkowania 
Ōrodowiska przyrodniczego, w tym wpływy 
zewnňtrzne na to Ōrodowisko, w zakresie 
wzajemnych relacji lokalnego Ōrodowiska 
oraz projektowanych urzņdzeŊ i instalacji 
elektrycznych poprzez niezbňdne przysto-
sowanie ich do pracy w tych warunkach 
(m.in. w zakresie zastosowania odpowied-
niego doboru materiałów budowlanych, 
rodzaju budowy, rodzaju i sposobu wyko-
nania instalacji, próby harmonizacji 
z lokalnym krajobrazem przyrodniczym 
i kulturowym czy też w zakresie nadzoru 
i kontroli jej przez wykwalifikowany perso-
nel), majņcych na celu minimalizacjň od-
działywaŊ projektowanych urzņdzeŊ 
i instalacji elektrycznych na Ōrodowisko 
przyrodnicze, 

7) obiektach nadawczo – odbiorczych teleko-
munikacji – należy przez to rozumień obiek-
ty służņce do nadawania, odbioru lub 
transmisji informacji za pomocņ fal radio-
wych, optycznych lub innych Ōrodków wy-
korzystujņcych energiň elektromagnetycz-
nņ takie, jak stacje bazowe telefonii komór-
kowej, nadajniki telewizyjne, radiostacje, 
anteny telewizyjne i satelitarne, a także 
obiekty do nich podobne, 

8) sieciowych systemach infrastruktury tech-
nicznej – należy przez to rozumień przewo-
dy wodociņgowe i kanalizacyjne, gazociņgi, 
sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci tele-
komunikacyjnej i elektroenergetycznej, 
oraz inne podobne przewody, wraz 
z urzņdzeniami niezbňdnymi do ich funk-
cjonowania, 

9) urzņdzeniu reklamowym – należy przez to 
rozumień noŌnik informacji lub promocji 
wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie, wraz z elementami konstrukcyjnymi 
i zamocowaniami, 

10) drogach wewnňtrznych – należy przez to 
rozumień drogi dojazdowe do poszczegól-
nych terenów oznaczonych symbolem EW, 
nie zaliczane do żadnej kategorii dróg pu-
blicznych, których budowa, zarzņdzanie 
i oznakowanie należy do właŌciciela lub za-
rzņdcy terenu, 

11) drogach polnych – należy przez to rozu-
mień drogi niewyznaczone w rysunku pla-
nu, służņce do obsługi terenów rolniczych 
R i znajdujņce siň w obrňbie tych terenów, 
niebňdņce drogami publicznymi i we-
wnňtrznymi, 

12) przepisach odrňbnych – należy przez to ro-
zumień aktualne w momencie realizacji ni-
niejszej uchwały przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi, normy branżowe 
oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem, wynikajņce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych. 

3. Nastňpujņce oznaczenia graficzne w ry-
sunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami pla-
nu: 

1) granice obszaru objňtego planem, 
2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-

znaczeniu i różnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) granice stref ochronnych wokół poszcze-
gólnych miejscowoŌci, 

4) pasy techniczne istniejņcych linii SN 15 kV, 
5) ciņgi zieleni przydrożnej, 
6) strefa ochrony ekspozycji SOE-1, 
7) podstawowe przeznaczenia poszczegól-

nych terenów oznaczone odpowiednim 
symbolem, 

8) wielkoŌci wymiarowe. 
4. Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne 

w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz zasad kształtowania przestrzeni 
publicznych. Ustala siň: 

1) przeznaczenie poszczególnych terenów 
oraz linie rozgraniczajņce tereny o różnych 
funkcjach – zgodnie z oznaczeniami 
w rysunku planu, 

2) wielkoŌń farmy wiatrowej – 20 turbin wia-
trowych zlokalizowanych w terenach ozna-
czonych symbolem EW, 

3) strefy ochronne wokół poszczególnych, 
przyległych miejscowoŌci w odległoŌci wy-
znaczonej promieniem 750 m, od Ōrodka 
każdej z tych miejscowoŌci, 

4) obowiņzek: 
a) każdorazowego zawiadamiania właŌciwego 

organu ds. ochrony zabytków i Burmistrza 
Okonka o przypadkach odkrycia w trakcie 
prowadzenia robót ziemnych przedmiotu 
mogņcego byń zabytkiem, po uprzednim 
wstrzymaniu wszelkich prac mogņcych 
uszkodziń lub zniszczyń odkryty przedmiot 
oraz zabezpieczeniu go i miejsca jego od-
krycia przy użyciu dostňpnych Ōrodków, 

b) przeprowadzenia badaŊ archeologicznych 
dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prac ziemnych zwiņ-
zanych z budowņ poszczególnych siłowni 
wiatrowych wraz towarzyszņcņ im infra-
strukturņ w obrňbie terenów oznaczonych 
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symbolem EW, w celu uzyskania pozwole-
nia właŌciwego organu ds. ochrony zabyt-
ków na prace archeologiczne przed otrzy-
maniem decyzji o pozwoleniu na budowň. 
Ustalenia dotyczņce ochrony stanowisk ar-
cheologicznych stosuje siň również w 
przypadku zagospodarowania tymczaso-
wego, wymagajņcego prowadzenia robót 
ziemnych. 

Ponadto na obszarze objňtym planem nie wy-
stňpujņ dobra kultury współczesnej. 

c) każdorazowego zawiadamiania Regional-
nego Dyrektora Ochrony ŋrodowiska w 
przypadkach odkrycia w trakcie prowadze-
nia robót ziemnych kopalnych szczņtków 
roŌlin lub zwierzņt, 

d) zachowania istniejņcych ciņgów zadrze-
wieŊ wzdłuż dróg publicznych (zieleni 
przydrożnej) – zgodnie z oznaczeniem gra-
ficznym w rysunku planu, z dopuszczeniem 
zabiegów o charakterze pielňgnacyjnym 
oraz dosadzeŊ uzupełniajņcych, 

e) realizacji ujednoliconego rodzaju poszcze-
gólnych siłowni wiatrowych dla całego ob-
szaru objňtego planem, 

f) jednolitej, neutralnej kolorystyki wież 
i skrzydeł poszczególnych siłowni wiatro-
wych (np. kolor biały lub biało-szary) oraz 
matowej powierzchni niepowodujņcej re-
fleksów Ōwietlnych, 

g) zabezpieczenia Ōrodowiska przed emisjņ 
szkodliwych fal elektromagnetycznych, po-
rażeniem prņdem i ładunkami elektrosta-
tycznymi, 

h) ograniczenia negatywnych skutków dla 
Ōrodowiska poprzez prowadzenie monito-
ringu wpływu i skutków realizacji elek-
trowni wiatrowej na migracjň ptaków 
i awifaunň lňgowņ oraz chiropterofaunň, 
z jednoczesnym zapewnieniem technicz-
nych możliwoŌci wstrzymania lub ograni-
czenia pracy poszczególnych siłowni wia-
trowych, 

i) zabezpieczenia wierzchniej warstwy gleby, 
a po zakoŊczeniu budowy i montażu wież 
siłowni wiatrowych, przywrócenia wokół 
inwestycji pierwotnego stanu terenu, 
z wyłņczeniem terenów objňtych zainwe-
stowaniem, 

j) zachowania urzņdzeŊ drenarskich i melio-
racyjnych (rowów, rurociņgów – odpływów 
i rurociņgów drenarskich), z dopuszcze-
niem ich przebudowy w przypadku kolizji 
z projektowanņ budowlņ i jej urzņdzeniami, 
w celu umożliwienia dalszego poprawnego 
funkcjonowania całego systemu – na wa-
runkach okreŌlonych przez ich administra-
tora, poprzez każdorazowe uzgodnienie 
rozwiņzaŊ technicznych na etapie projektu 
z Wielkopolskim Zarzņdem Melioracji 
i UrzņdzeŊ Wodnych w Poznaniu, który 
prowadzi ewidencjň urzņdzeŊ melioracyj-

nych oraz z Rejonowym Zwiņzkiem Spółek 
Wodno – Melioracyjnych w Złotowie, który 
eksploatuje urzņdzenia melioracyjne. 

5) zakaz: 
a) zabudowy siłowniami wiatrowymi oraz in-

nymi obiektami, budowlami wielkogabary-
towymi, które utrudniajņ lub zakłócajņ wi-
dok na zabytkowe: wnňtrze, zespół, sylwe-
tň, dominantň i krajobraz z przestrzeni pu-
blicznych w obrňbie Strefy Ochrony Ekspo-
zycji SOE-1 krajobrazu kulturowego wsi 
Wňgorzewo Szczecineckie – wg oznaczenia 
graficznego w rysunku planu, z wyłņcze-
niem urzņdzeŊ, o których mowa w ust. 10 
pkt 9, 

b) zabudowy siłowniami wiatrowymi w prze-
strzeniach wyznaczonych granicami stref 
ochronnych wokół poszczególnych miej-
scowoŌci, 

c) lokalizacji wszelkiej zabudowy mieszka-
niowej i innej przeznaczonej na stały pobyt 
ludzi, w obrňbie terenów R, 

d) lokalizowania na całym obszarze objňtym 
planem urzņdzeŊ reklamowych oraz innych 
obiektów zakłócajņcych ekspozycje, a nie-
zwiņzanych bezpoŌrednio z funkcjonowa-
niem zespołu siłowni wiatrowych, 

e) wznoszenia w obrňbie istniejņcych wód 
powierzchniowych WS, krajobrazowych 
punktów widokowych (obniżeŊ wytopi-
skowych, zadrzewieŊ Ōródpolnych, kana-
łów odwadniajņcych, rowów melioracyj-
nych itp.) obiektów budowlanych narusza-
jņcych walory krajobrazowe i uniemożli-
wiajņcych dostňp do nich, w celach rekre-
acji, modernizacji i renowacji, w tym gro-
dzenia w/w terenów, jak także prowadzenia 
w obrňbie nich infrastruktury technicznej, 
z wyłņczeniem przypadków krzyżowania siň 
terenów WS z systemami sieciowymi zwiņ-
zanymi z obsługņ siłowni wiatrowych, 

f) na obszarach wokół istniejņcych wód po-
wierzchniowych nawożenia gnojowicņ 
i nadmiarem Ōrodków chemicznych ochro-
ny roŌlin i nawozów, 

g) wycinki istniejņcego drzewostanu wzdłuż 
dróg publicznych (aleje zieleni przydrożnej) 
oraz tworzņcych specyficzne ostoje, enkla-
wy i zbiorowiska tej zieleni (np. obniżenia 
wytopiskowe) w ramach krajobrazu rolni-
czego terenu objňtego planem, 

h) obsadzania dróg wewnňtrznych KDW zie-
leniņ wysokņ na całym obszarze objňtym 
planem, 

i) zmiany rzeźby terenu (jego konfiguracji), 
a wszelkie takie zmiany na skutek prowa-
dzonych prac budowlanych zwiņzanych 
z budowņ siłowni wiatrowych, należy 
przywróciń do stanu pierwotnego, 

j) zmiany stosunków wodnych, w tym zasy-
pywania oczek wodnych czy też bezodpły-
wowych naturalnych zagłňbieŊ terenu lub 
rowów melioracyjnych, 
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k) lokalizacji jakichkolwiek obiektów powodu-
jņcych pogorszenie siň warunków Ōrodowi-
skowych oraz zwiňkszajņcych poziom hała-
su w stosunku do terenów zabudowy za-
grodowej, ponad to co jest niezbňdne dla 
funkcjonowania siłowni wiatrowych, z 
obowiņzkiem zachowania wymagaŊ wyni-
kajņcych z przepisów odrňbnych, 

6) pasy techniczne istniejņcych linii elektro-
energetycznych SN 15 kV o szerokoŌci 30 
m, z wykluczeniem sytuowania w obrňbie 
tych pasów jakichkolwiek obiektów budow-
lanych oraz elementów konstrukcyjnych si-
łowni wiatrowych (w tym Ōmigieł), jak 
i infrastruktury towarzyszņcej poszczegól-
nym siłowniom wiatrowym. 

5. Ustalenia dotyczņce sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie na podstawie odrňbnych przepisów. 

Ustala siň: 

1) ochronň wystňpujņcego w obszarze opra-
cowania, Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych – OWO nr 126, poprzez zastoso-
wanie skutecznej izolacji podłoża grunto-
wego uniemożliwiajņcej kumulacjň, migra-
cje wód i zanieczyszczeŊ w pionie i w po-
ziomie oraz budowň wewnňtrznego, 
szczelnego systemu gromadzenia i trans-
portu ewentualnych Ōcieków, 

2) strefň ochrony ekspozycji krajobrazu kultu-
rowego wsi Wňgorzewo Szczecineckie 
SOE-1, z uwzglňdnieniem zakazów o któ-
rych mowa w ust. 4 pkt 5 lit. a) we 
wschodniej czňŌci terenu objňtego planem 
– wg oznaczenia graficznego w rysunku 
planu, 

3) ochronň miejscowoŌci graniczņcych 
z farmņ wiatrowņ poprzez wyznaczenie 
stref ochronnych jej potencjalnego oddzia-
ływania, o których mowa w ust. 4 pkt 3, 
z uwzglňdnieniem zakazów, o których mo-
wa w ust. 4 pkt 5 lit. b) i c) – wg oznaczenia 
graficznego w rysunku planu, 

4) ochronň wszystkich istniejņcych oraz po-
tencjalnie możliwych stanowisk archeolo-
gicznych, z uwzglňdnieniem obowiņzków, 
o których mowa w ust. 4 pkt 4 lit. a) i b) 
oraz przepisów odrňbnych – wg oznaczenia 
graficznego w rysunku planu, 

W obszarze objňtym planem nie wystňpujņ te-
reny górnicze ani przestrzenie narażone na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi bņdź osuwania siň mas 
ziemnych, jak również inne formy przestrzennej 
ochrony przyrody w rozumieniu stosownych prze-
pisów ustawy o ochronie przyrody. 

6. Ustalenia dotyczņce szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoŌci. 

Ustala siň: 

1) możliwoŌń wtórnego podziału gruntów rol-
nych, 

2) brak koniecznoŌci scaleŊ nieruchomoŌci. 
7. Ustalenia dotyczņce szczególnych warun-

ków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy 

Ustala siň: 

1) brak ograniczeŊ w użytkowaniu terenów R, 
z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 
4 pkt 5 lit. f), 

2) zakazy, o których mowa w ust. 4 pkt 5 lit. 
a), b), c), d), e), g), h), i), j) oraz k). 

8. Ustalenia dotyczņce sposobu i terminu 
tymczasowego zagospodarowania, urzņdzania 
i użytkowania terenów. 

Ustala siň: 

1) możliwoŌń utrzymania dotychczasowego 
sposobu użytkowania i zagospodarowania 
poszczególnych terenów, jako ich tymcza-
sowego zagospodarowania do czasu osiņ-
gniňcia docelowych ustaleŊ planu, 

2) dopuszczenie w terenach R możliwoŌci wy-
konania odcinków utwardzeŊ tymczaso-
wych o nawierzchni łatwej do demontażu 
(np. płyty betonowe) dla potrzeb zwiņza-
nych z organizacjņ transportu elementów 
wież siłowni wiatrowych, z zastrzeżeniem 
ich likwidacji po wybudowaniu wież siłow-
ni wiatrowych. 

9. Ustalenia w zakresie komunikacji. 

Ustala siň: 

1) obsługň komunikacyjnņ obszaru objňtego 
planem poprzez układ istniejņcych dróg 
w klasie lokalnej KDL i dojazdowej KDD, 
z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 4 lit. d), 

2) obowiņzek realizacji dróg wewnňtrznych 
KDW o min. szerokoŌci 3 m dla zapewnie-
nia dojazdów do poszczególnych siłowni 
wiatrowych, z uwzglňdnieniem zakazu o 
którym mowa w ust. 4 pkt 5 lit. h) oraz do-
puszczeniem możliwoŌci wykorzystania ich 
do obsługi terenów rolniczych – wg ozna-
czenia graficznego na rysunku planu, 

3) możliwoŌń obsługi terenów rolniczych po-
przez drogi polne. 

10. Ustalenia w zakresie infrastruktury tech-
nicznej. 

Ustala siň: 

1) ze wzglňdu na specyfikň terenów objňtych 
planem oraz fakt, iż poszczególne siłownie 
wiatrowe bňdņ pracowały bez obsługi – nie 
istnieje potrzeba realizacji sieci wodociņ-
gowej i kanalizacji sanitarnej, czy też gazy-
fikacji oraz zaopatrzenia w energiň cieplnņ, 

2) odprowadzenie wód opadowych z terenów 
EW oraz wewnňtrznych dróg dojazdowych 
KDW – powierzchniowe do gruntu, 

3) pasy techniczne istniejņcych linii elektro-
energetycznych SN 15kV – wg ustaleŊ za-
wartych w ust. 4 pkt 6, 
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4) energia elektryczna wytwarzana 
w poszczególnych siłowniach wiatrowych 
bňdzie przesyłana elektroenergetycznymi 
liniami kablowymi Ōredniego napiňcia SN 
(Elk) – wg zalecanego ich przebiegu 
w rysunku planu, do stacji elektroenerge-
tycznej GPZ WN/SN, zlokalizowanej poza 
granicami planu, 

5) obowiņzek prowadzenia wszystkich elek-
troenergetycznych linii kablowych SN (Elk) 
w obszarze planu w formie doziemnej, 
a ponadto w obrňbie terenów R na głňbo-
koŌci min. 1 m, 

6) zalecenie prowadzenia elektroenergetycz-
nych linii kablowych SN (Elk) w liniach roz-
graniczajņcych projektowanych dróg we-
wnňtrznych KDW oraz w miarň możliwoŌci 
w liniach rozgraniczajņcych istniejņcych 
dróg lokalnych KDL i dróg dojazdowych 
KDD, 

7) dopuszczenie: 
a) prowadzenia w obrňbie terenów R elektro-

energetycznych linii kablowych SN (Elk) 
oraz innych systemów sieciowych infra-
struktury technicznej zwiņzanych z obsługņ 
poszczególnych siłowni wiatrowych (np. 
sterowania i automatyki), z warunkiem za-
chowania odpowiednich odległoŌci i wy-
magaŊ okreŌlonych przepisami odrňbnymi, 

b) prowadzenia infrastruktury technicznej nie-
zwiņzanej z obsługņ siłowni wiatrowych, 

c) w przypadku kolizji projektowanych urzņ-
dzeŊ z istniejņcymi w granicach opracowa-
nia planu sieciami elektroenergetycznymi, 
telekomunikacyjnymi, drenarskimi oraz 
melioracyjnymi ich przebudowy, skablo-
wania lub przełożenia na koszt Inwestora 
oraz na warunkach okreŌlonych przez ad-
ministratora kolidujņcej, istniejņcej sieci, 

8) zakaz, o którym mowa w ust. 4 pkt 5 lit. e), 
9) obsługň w zakresie infrastruktury teleko-

munikacyjnej, w tym sieci szerokopasmo-
wej w ramach łņcznoŌci publicznej – po-
przez istniejņce i nowoprojektowane kanały 
technologiczne na warunkach zarzņdcy 
tych kanałów oraz poprzez inne wolnosto-
jņce urzņdzenia i obiekty nadawczo – od-
biorcze telekomunikacji, z zastrzeżeniem 
ich wkomponowania i zamaskowania w 
istniejņcym krajobrazie przyrodniczym, w 
uzgodnieniu z gminņ, 

10) sposób usuwania odpadów, w tym także 
odpadów zwiņzanych z eksploatacjņ siłow-
ni wiatrowych – zgodnie z przepisami od-
rňbnymi, w szczególnoŌci poprzez odbiór 
tych odpadów przez właŌciwe podmioty za 
pomocņ specjalistycznego transportu. Wy-
klucza siň ich składowanie na miejscu wy-
twarzania. 

 

 

 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE  
§ 3. 1. Tereny oznaczone w rysunku planu symbo-
lami od 1EW do 20EW – tereny lokalizacji siłowni 
wiatrowych wraz z niezbňdnņ infrastrukturņ tech-
nicznņ 

Ustala siň: 

1) linie rozgraniczenia poszczególnych tere-
nów – wg oznaczenia graficznego 
w rysunku planu, 

2) przeznaczenie terenów – tereny lokalizacji 
siłowni wiatrowych wraz z niezbňdnņ infra-
strukturņ technicznņ, 

3) obowiņzek ujednolicenia rodzaju siłowni 
wiatrowych w obszarze objňtym planem – 
o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. e), f), 

4) iloŌń turbin wiatrowych – wg ustaleŊ za-
wartych w §2 ust. 4 pkt 2, 

5) moc dla pojedynczej siłowni wiatrowej – 
ok. 3,0 MW, 

6) wysokoŌń konstrukcji wieży do 187 m nad 
poziom terenu, wraz z łopatņ Ōmigła w jego 
górnym położeniu, 

7) powierzchniň poszczególnych terenów – do 
10 000 m2, zgodnie z oznaczeniem graficz-
nym w rysunku planu, 

8) dopuszczalny równoważny poziom dźwiňku 
„A” dla sņsiadujņcych z planem terenów 
zabudowy zagrodowej – 45 dB w porze 
nocnej i 55 dB w porze dnia, 

9) odległoŌń osi wieży siłowni wiatrowej: 
a) od poszczególnych miejscowoŌci – wg 

ustaleŊ zawartych w §2 ust. 4 pkt 3 doty-
czņcych stref ochronnych wokół poszcze-
gólnych miejscowoŌci – 750 m, 

b) od dróg publicznych KDL i KDD – min. 190 
m, 

c) od osi istniejņcych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych SN – min. 140 m, 

d) od osi innej siłowni wiatrowej – min. 400 
m, 

10) obowiņzek: 
a) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. a), b), 

c), g), h), i) i j), 
b) ochrony stanowisk archeologicznych, 

o którym mowa w §2 ust. 5 pkt 4, 
c) uzgodnienia inwestycji farmy wiatrowej 

z Prezesem Urzňdu Lotnictwa Cywilnego 
oraz z Szefostwem Służby Ruchu Lotnicze-
go Sił Zbrojnych RP przed wydaniem decy-
zji o pozwoleniu na budowň – w myŌl usta-
leŊ zawartych w przepisach odrňbnych, 

d) oznakowania koŊców Ōmigieł poszczegól-
nych siłowni wiatrowych, jako przeszkód 
lotniczych, zgodnie z przepisami odrňbny-
mi, 

e) oŌwietlenia wież turbin wiatrowych Ōwia-
tłami przeszkodowymi – wg przepisów od-
rňbnych, 

f) zachowania odległoŌci od istniejņcych linii 
elektroenergetycznych SN okreŌlonej pa-
sem technicznym o szerokoŌci 30 m (po 15 
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m w obie strony od osi tych linii) w czasie 
wykonywania robót budowlanych 
i montażowych turbin wiatrowych, z zasto-
sowaniem żurawi lub innych urzņdzeŊ za-
ładowczo – wyładowczych, 

g) zastosowania rozwiņzaŊ technicznych 
umożliwiajņcych automatyczne wyłņczenie 
poszczególnych siłowni wiatrowych usytu-
owanych w sņsiedztwie stref ochronnych 
wokół poszczególnych miejscowoŌci, 
w przypadku wystňpowania zacienieŊ za-
budowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, 
wywołanych ruchem łopat siłowni, 

11) dopuszczenie: 
a) wykonania ochronnego ogrodzenia z siatki 

o wysokoŌci do 2,20 m wokół poszczegól-
nych turbin wiatrowych. Wyklucza siň 
ogrodzenia betonowe, żelbetowe lub 
z materiałów prefabrykowanych, 

b) zmian w usytuowaniu poszczególnych si-
łowni wiatrowych w obrňbie poszczegól-
nych terenów oznaczonych symbolem EW, 
z zastrzeżeniem zachowania uwarunkowaŊ 
wymaganych planem, w szczególnoŌci 
w zakresie nieprzekraczania granicy stref 
ochronnych wokół poszczególnych miej-
scowoŌci oraz strefy ochrony ekspozycji 
SOE-1, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 5 lit. 
a) i b), 

c) budowy tymczasowych obiektów technicz-
nych towarzyszņcych siłowniom wiatro-
wym (np. wież do pomiaru wiatru), 

d) umieszczenia informacji na konstrukcji si-
łowni wiatrowych dotyczņcych tylko ozna-
czenia, nazwy i symbolu producenta lub 
właŌciciela, 

12) zakaz, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 5 lit. 
k), 

13) dojazdy – poprzez drogi wewnňtrzne KDW 
– wg ustaleŊ zawartych w §2 ust. 9 pkt 2, 

14) obsługň w zakresie infrastruktury technicz-
nej – wg ustaleŊ zawartych w § 2 ust. 10. 

2. Tereny oznaczone w rysunku planu sym-
bolami od 21R do 33R – tereny rolnicze 

Ustala siň: 

1) linie rozgraniczenia poszczególnych tere-
nów – wg oznaczenia graficznego 
w rysunku planu, 

2) przeznaczenie terenów – tereny rolnicze, 
3) pasy techniczne istniejņcej linii elektro-

energetycznej SN 15 kV – wg ustaleŊ za-
wartych w §2 ust. 4 pkt 6, 

4) utrzymanie dotychczasowej sieci meliora-
cyjnej, z dopuszczeniem jej przebudowy, 
rozbudowy i modernizacji, 

5) obowiņzek: 
a) zachowania ciņgów zieleni przydrożnej 

wzdłuż dróg publicznych KDL i KDD, 
z dopuszczeniem zabiegów pielňgnacyj-
nych oraz dosadzeŊ uzupełniajņcych – wg 
oznaczenia graficznego w rysunku planu, 

b) ochrony stanowisk archeologicznych, o 
którym mowa w §2 ust. 5 pkt 4, 

c) ochrony ekspozycji krajobrazu kulturowego 
wsi Wňgorzewo Szczecineckie w obrňbie 
wyznaczonej w tym celu strefy SOE-1 – wg 
oznaczenia graficznego w rysunku planu, 
polegajņcej na zachowaniu: 

- ekspozycji niezakłóconej wnňtrza głównej 
przestrzeni publicznej – placu wraz 
z zabudowņ we wsi Wňgorzewo Szczeci-
neckie, 

- niezakłóconego widoku (przedpola i tła) na 
dominantň przestrzenno – kulturowņ tj. ko-
Ōciół we wsi Wňgorzewo Szczecineckie (za-
bytek wpisany do rejestru zabytków), 

6) dopuszczenie: 
a) budowy tymczasowych obiektów technicz-

nych towarzyszņcych siłowniom wiatro-
wym (np. wież do pomiaru wiatru), 
z zastrzeżeniem o którym mowa w §2 ust. 
4 pkt 5 lit. a) i b), 

b) prowadzenia infrastruktury technicznej, 
z zastrzeżeniem §2 ust. 4 pkt 5 lit. e) oraz §2 
ust. 10 pkt 5, 

c) przebudowy, rozbudowy, skablowania, 
remontu lub likwidacji napowietrznych linii 
elektroenergetycznych 15 kV, 

d) wtórnego podziału gruntów, 
7) zakaz: 
a) lokalizowania urzņdzeŊ reklamowych oraz 

innych obiektów zakłócajņcych ekspozycje, 
o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 5 lit. d), 

b) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 5 lit. a), b), 
c), e), f), g), i) oraz j), 

8) dojazdy – wg ustaleŊ zawartych w §2 ust. 
9. 

3. Tereny oznaczone w rysunku planu sym-
bolami od 34WS do 39WS – tereny istniejņcych 
wód powierzchniowych 

Ustala siň: 

1) linie rozgraniczenia poszczególnych tere-
nów – wg oznaczenia graficznego 
w rysunku planu, 

2) utrzymanie dotychczasowej sieci meliora-
cyjnej, z dopuszczeniem jej przebudowy 
i modernizacji oraz konserwacji, 

3) zakaz: 
a) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 5 lit. e), f) 

oraz j), 
b) wycinki istniejņcego drzewostanu tworzņ-

cego specyficzne ostoje, enklawy i zbioro-
wiska zieleni w ramach krajobrazu rolni-
czego, 

c) podziału terenów, 
4) obowiņzek wykonania przepustów 

w miejscach krzyżowania siň rowów melio-
racyjnych z drogami. 

4. Tereny oznaczone w rysunku planu sym-
bolami od 40KDL do 42KDL – tereny publicznych 
dróg lokalnych 

Ustala siň: 
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1) linie rozgraniczenia poszczególnych tere-
nów – wg oznaczenia graficznego 
w rysunku planu, 

2) klasň dróg – lokalnņ, 
3) możliwoŌń wykorzystania dróg w trakcie 

budowy i montażu siłowni wiatrowych, na 
zasadach zarzņdcy tych dróg, 

4) obowiņzek zachowania istniejņcych ciņgów 
zadrzewieŊ wzdłuż dróg (zieleni przydroż-
nej) – zgodnie z oznaczeniem graficznym 
w rysunku planu, z dopuszczeniem zabie-
gów o charakterze pielňgnacyjnym oraz 
dosadzeŊ uzupełniajņcych, 

5) zakaz wycinki istniejņcego drzewostanu 
wzdłuż dróg (aleje zieleni przydrożnej), 

6) dopuszczenie: 
a) poszerzenia i modernizacji dróg, z zacho-

waniem warunku zawartego w pkt. 4, 
b) wykonania zjazdów, dla realizacji dróg 

wewnňtrznych KDW dla poszczególnych si-
łowni wiatrowych w terenach EW, 

c) prowadzenia systemów sieci infrastruktury 
technicznej, w tym elektroenergetycznych 
linii kablowych SN (Elk) w formie doziem-
nej, 

7) utrzymanie istniejņcej sieci melioracyjnej, 
z dopuszczeniem jej przebudowy oraz roz-
budowy. 

5. Tereny oznaczone w rysunku planu sym-
bolami 43KDD i 44KDD – tereny publicznych dróg 
dojazdowych 

Ustala siň: 

1) linie rozgraniczenia poszczególnych tere-
nów – wg oznaczenia graficznego 
w rysunku planu, 

2) klasň dróg – dojazdowņ o szerokoŌciach 
w liniach rozgraniczenia 10 – 15 m, 

3) możliwoŌń wykorzystania dróg w trakcie 
budowy i montażu siłowni wiatrowych, na 
zasadach zarzņdcy tych dróg, 

4) obowiņzek zachowania ciņgów zadrzewieŊ 
wzdłuż dróg, z dopuszczeniem zabiegów 
o charakterze pielňgnacyjnym oraz dosa-
dzeŊ uzupełniajņcych, 

5) dopuszczenie: 
a) poszerzenia i modernizacji dróg, z zacho-

waniem warunku zawartego w pkt. 4, 

b) wykonania zjazdów, dla realizacji dróg 
wewnňtrznych KDW dla poszczególnych si-
łowni wiatrowych w terenach EW, 

c) prowadzenia systemów sieci infrastruktury 
technicznej, w tym elektroenergetycznych 
linii kablowych SN (Elk) w formie doziem-
nej, 

6) utrzymanie istniejņcej sieci melioracyjnej, 
z dopuszczeniem jej przebudowy oraz roz-
budowy. 

6. Tereny oznaczone w rysunku planu sym-
bolami od 45KDW do 63KDW – tereny dróg we-
wnňtrznych 

Ustala siň: 

1) linie rozgraniczenia poszczególnych tere-
nów – wg oznaczenia graficznego 
w rysunku planu, 

2) szerokoŌń poszczególnych dróg – nie mniej 
niż 3 m, 

3) odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych – powierzchniowe do gruntu, 

4) dopuszczenie: 
a) prowadzenia systemów sieciowych infra-

struktury technicznej, w formie doziemnej, 
b) możliwoŌci wykorzystania dróg wewnňtrz-

nych do obsługi terenów rolniczych R, 
5) zakaz, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 5 lit. 

h). 
 
§ 4. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, ustala siň jednorazowņ opłatň od 
wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w wysokoŌci: 

- 30% – dla terenów oznaczonych w rysunku 
planu symbolami EW i KDW, 

- 1% – dla terenów oznaczonych w rysunku 
planu symbolami: R, WS, KDL i KDD. 

 

PRZEPISY KOŃCOWE  
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzo-
wi Okonka. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczņca Rady Miejskiej 
(-) mgr Lidia Sameń
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr XIII/70/2011 

Rady Miejskiej w Okonku 
z dnia 11 lipca 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XIII/70/2011 

Rady Miejskiej w Okonku 
z dnia 11 lipca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE DOTYCZŅCE SPOSOBU REALIZACJI I FINANSOWANIA ZADAŉ WŁASNYCH GMINY Z 

ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 
W OBSZARZE OBJŇTYM MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW 
POŁOŻONYCH W OBRŇBACH GLINKI SUCHE, WŇGORZEWO I WOJNÓWKO 
 
W rozpatrywanym planie miejscowym nie wystň-
pujņ zadania własne gminy w zakresie infrastruk-
tury technicznej, w zwiņzku z tym plan ten nie 

powoduje skutków finansowych z budżetu gminy 
Okonek

. 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XIII/70/2011 

Rady Miejskiej w Okonku 
z dnia 11 lipca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 

DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POŁOŻO-
NYCH W OBRŇBACH GLINKI SUCHE, WŇGORZEWO I WOJNÓWKO 

 
 
Uwag nie wniesiono. 
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UCHWAŁA NR X/63/2011 RADY GMINY SIEDLEC 

 z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siedlec. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm: 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. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 
40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113 ) w zwiņzku 
z art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 wrzeŌnia 1991 r. 
o systemie oŌwiaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 
2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U z 2005 r Nr 17, poz. 
141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 
1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. 
z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, 
poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,poz. 
542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 
1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008 r. Nr 70, 

poz.416, Nr 145, poz.917, Dz. U. z 2008 Nr 216, 
poz.1370,. Nr 145, poz.917, Nr 235, poz.1618 Dz. U. 
z 2009 r. Nr 6 , poz. 33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz. 
458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705, Dz. U. z 2010 
Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz.857, Nr 
148, poz.991, Dz. U. z 2011 Nr 106, poz.622, Nr 112, 
poz.654) u c h w a l a s i ň , c o n a s t ň p u j e : 

§ 1. Niniejszņ uchwałņ ustala siň wysokoŌń opłat za 
Ōwiadczenia w przedszkolach prowadzonych przez 
Gminň Siedlec. 
 
§ 2. ŋwiadczeniami przedszkola wykraczajņcymi poza 
podstawň programowņ wychowania przedszkolnego 
sņ : 

1) zajňcia z rytmiki, 
2) zajňcia z katechetņ, 
3) gry i zabawy wspomagajņce rozwój umysło-

wy dziecka, rozwijajņce uzdolnienia plastycz-
ne, teatralne oraz badawcze, rozwijajņce zain-
teresowania otaczajņcym Ōwiatem, 

4) realizacja programów dodatkowych propo-
nowanych przez władze oŌwiatowe, oraz au-
torskich programów własnych przedszkola 
dotyczņcych w szczególnoŌci : 


