
 
 
 

Uchwała Nr V/22/2011 
Rady Gminy RozdraŜew 

z dnia 9 marca 2011r.  
 

w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy RozdraŜew z dnia                                    
26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie RozdraŜew 
 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.              

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  Rada Gminy RozdraŜew uchwala, co następuje: 

 
 

  § 1. Uchyla się uchwałę nr IV/17/2011 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 26.01.2011r.                  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  zespołu elektrowni 
wiatrowych w gminie RozdraŜew. 
 
 
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy RozdraŜew. 
 
 
 
 
  § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
        Przewodniczący Gminy 
 

Artur Jakubek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
  

do Uchwały Nr V/22/2011 
Rady Gminy RozdraŜew 

z dnia 9 marca 2011 r.  

   

Rada Gminy RozdraŜew podjęła uchwałę nr XXXVII/197/2010  z dnia 29 marca 2010r.                    
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   
dla części gminy RozdraŜew.  Zadaniem planu było wyznaczenie terenów przeznaczonych pod 
realizację zespołu 14 elektrowni wiatrowych, które zlokalizowano w północnej części gminy                
w rejonie Trzemeszna, Nowej Wsi oraz Grębowa.  Po przeprowadzeniu procedury planistycznej 
projekt  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został zatwierdzony uchwałą                 
nr  IV/17/2011 Rady Gminy RozdraŜew na sesji w dniu 26.01.2011 r.     
  PowyŜsza uchwała wraz z dokumentacją planistyczną została przekazana w dniu 27.01.2011 
r. Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi oraz ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W wyniku tej oceny Wojewoda  orzekł, 
Ŝe uchwała wymaga uzupełnienia zapisów odnośnie parametrów zabudowy dla obiektów 
budowlanych których realizacja jest dopuszczona na terenach rolniczych oznaczonych symbolem 
R, i terenach infrastruktury technicznej – elektroenergetyka – elektrownie wiatrowe oznaczonych 
symbolem Ew. W ustaleniach planu, dopuszcza się  oprócz prowadzenia upraw polowych realizację 
obiektów i urządzeń słuŜących produkcji rolnej,  w tym szklarni,  pieczarkarni,  silosów na 
produkty rolne, wiat na sprzęt rolniczy i innych oraz oprócz realizacji elektrowni wiatrowych 
dopuszcza się realizację obiektów i  urządzeń infrastruktury technicznej słuŜących obsłudze 
elektrowni.  W związku z powyŜszym dla tych grup obiektów budowlanych konieczne jest 
dodatkowe określenie parametrów zabudowy, zgodnie z którymi będą mogły być realizowane. 

 

           

          Wójt Gminy 

          Mariusz Dymarski 


