
UCHWAŁA Nr XXVII/204/2021 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  zespołu elektrowni wiatrowych  w gminie Rozdrażew 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu  
i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się o odstąpieniu od sporządzania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego zespołu 
elektrowni wiatrowych w gminie Rozdrażew”. 

2. Traci moc uchwała nr III/23/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 18 lutego 2015 r.                      
o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Rozdrażew. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Wiesław Jankowski 
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Uzasadnienie

W roku 2015 podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Rozdrażew”, który został
uprzednio przyjęty uchwałą Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 11 maja 2011r. Celem zmiany
planu miało być wprowadzenie korekt do ustaleń obowiązującego m.p.z.p. w zakresie zmiany parametrów
technicznych elektrowni wiatrowych, zmiany przebiegu dróg dojazdowych oraz placów manewrowo-
montażowych. W związku z nie uzyskaniem zgody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę
przeznaczenia fragmentów gruntów rolnych na cele nierolnicze umożliwiających wprowadzenie korekt
i przedstawioną rezygnacją ze strony inwestora odnośnie części projektowanych inwestycji odstępuje się od
opracowania zmiany planu.

Z mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłącznej kompetencji Rady
Gminy należy ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu i stanowienia przepisów gminnych
w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski
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