
TABLE OF CONTENTS 
Page  

Frontier County Zoning Regulations 

i 

Article 1 General Provisions 

1.1 Title  1 

1.2 Jurisdiction 1 

1.3 Purpose 1 

Article 2 Application of Regulations 

2.1 General 2 

2.2 Zoning Affects Every Building and Use 2 

2.3 Yard and Lot Reduction Prohibited 2 

2.4 Minimum Requirements  2 

2.5 Nonconformities 2 

Article 3 General Definitions 

3.1 General Provisions  5 

3.2 General Terminology 5 

3.3 Definition 5 

Article 4 Establishment and Designation of District 

4.1 Planning Commission Recommendations 15 

4.2 Districts Created  15 

4.3 Official Zoning Map 15 

4.4 Rules for Interpretation of District Boundaries 16 

Article 5 Zoning Districts 

5.1 AG-1 Agriculture District  17 

5.2 AG-R Agriculture Residential District  23 

5.3 HC Highway Commercial/Commercial District 

26 

5.4 I Industrial District 28 

5.5 AG-WP Wellhead Protection Overlay District  30 

5.6 AH Airport Overlay District 34 

Article 6 Special Use Permit 

6.1 General 38 

6.2 Procedures  38 

6.3 Salvage or Junk Yard 39 

6.4 Intensive Livestock Facilities/Operations 40 



TABLE OF CONTENTS 
Page  

Frontier County Zoning Regulations 

ii 

Article 7 Parking Regulations 

7.1 General Provisions  42 

7.2 Off-Street Parking Requirements 42 

7.3 Off-Street Loading Requirements 43 

Article 8 Accessory Uses 

8.1 Accessory Building  44 

8.2 Home Occupations  44 

8.3 Manufactured Homes 44 

8.4 Yard Regulations  45 

8.5 Exceptions to Height Regulations 46 

8.6 Exceptions to Lot Size Requirements 46 

Article 9 County Board of Zoning Adjustment 

9.1 Creation, Membership 47 

9.2 Meetings 47 

9.3 Interpretations and Variances  47 

9.4 Procedures for Requesting a Variance  48 

9.5 Appeals from the Board of Zoning Adjustment 49 

Article 10 Administrative Provisions, Enforcement and Fees 

10.1 Enforcement  50 

10.2 Zoning Permits  51 

10.3 Form of Petitions, Applications and Appeals 51 

10.4 Schedule of Fees 52 

Article 11 Amendment 

11.1 General 53 

11.2 Submission to Planning Commission  53 

11.3 Amendment Consideration and Adoption 53 

11.4 Protest 53 

Article 12 Complaints, Penalties, Remedies 

12.1 Complaints Regarding Violations 55 

12.2 Penalties 55 

12.3 Remedies 55 



TABLE OF CONTENTS 
Page  

Frontier County Zoning Regulations 

iii 

Article 13 Legal Status Provisions 

13.1 Separability  56 

13.2 Purpose of Catch Heads  56 

13.3 Repeal of Conflicting Resolutions 56 

13.4 Effect Date  56 

Article 14 Communications Towers 

14.1 Radio, Television and Wireless Communications Towers 57 

14.2 Definitions  57 

14.3 Location of Towers and Construction Standards 58 

14.4 Application to Develop a Tower  58 

14.5 Special Use Permit: Procedure  60 

14.6 Setbacks and Separation or Buffer Requirements 60 

14.7 Structural Standards for Towers Adopted 61 

14.8 Exterior Finish 61 

14.9 Landscaping  61 

14.10 Maintenance, Repair or Modification of Existing Towers 61 

14.11 Inspections  61 

14.12 Maintenance 62 

14.13 Abandonment 62 

14.14 Co-location of County Emergency Management Equip. 62 

Article 15 Wind Energy Facilities 

15.1 Small Wind Energy Systems 64 

15.2 Commercial/Utility Grade Wind Energy Systems 65 

15.3 Setbacks 68 

15.4 Special Safety ad Design Standards 69 



FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  ZZoonniinngg  RReegguullaattiioonnss  

11  

AARRTTIICCLLEE  11  

GGEENNEERRAALL  PPRROOVVIISSIIOONNSS  

11..  TTIITTLLEE  

TThhiiss  RReessoolluuttiioonn  sshhaallll  bbee  kknnooww,,  rreeffeerrrreedd  ttoo,,  aanndd  cciitteedd  aass  tthhee  ZZoonniinngg  RReessoolluuttiioonn  ooff  FFrroonnttiieerr  

CCoouunnttyy  iinn  tthhee  SSttaattee  ooff  NNeebbrraasskkaa..  

11..22  JJUURRIISSDDIICCTTIIOONN  

TThhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  RReessoolluuttiioonn  sshhaallll  aappppllyy  wwiitthhiinn  tthhee  ppllaannnniinngg  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  FFrroonnttiieerr  

CCoouunnttyy  aass  eessttaabblliisshheedd  oonn  tthhee  mmaapp  eennttiittlleedd  ““TThhee  OOffffiicciiaall  ZZoonniinngg  MMaapp  ooff  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy,,  

NNeebbrraasskkaa””..    TThhee  jjuurriissddiiccttiioonn  iinncclluuddeess  tthhee  rruurraall  aanndd  uunniinnccoorrppoorraatteedd  aarreeaass  ooff  FFrroonnttiieerr  

CCoouunnttyy,,  eexxcceepptt  ffoorr  tthhee  oonnee  mmiillee  ppllaannnniinnggjjuurriissddiiccttiioonnooff  CCuurrttiiss,,  MMaayywwoooodd,,  aanndd  EEuussttiiss,,  pplluuss  

tthhaatt  ppoorrttiioonn  ooff  FFaarrnnaamm’’ss  eexxttrraa  tteerrrriittoorriiaall  jjuurriissddiiccttiioonntthhaatt  eexxtteennddss  iinnttoo  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  

11..33  PPUURRPPOOSSEE  

IInn  ppuurrssuuaannccee  ooff  tthhee  aauutthhoorriittyy  ccoonnffeerrrreedd  bbyy  SSeeccttiioonn  2233--111144..0033  ooff  NNeebbrraasskkaa  SSttaattuutteess  aass  

aammeennddeedd,,  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn  iiss  eennaacctteedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  pprroommoottiinngg  tthhee  hheeaalltthh,,  ssaaffeettyy,,  

ccoonnvveenniieennccee,,  oorrddeerr,,  pprroossppeerriittyy  aanndd  wweellffaarree  ooff  tthhee  pprreesseenntt  aanndd  ffuuttuurree  iinnhhaabbiittaannttss  ooff  

FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  aanndd  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  CCoommpprreehheennssiivvee  PPllaann  ooff  tthhee  CCoouunnttyy..  
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AARRTTIICCLLEE  22  

  

AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  OOFF  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  

  

  

22..11  GGEENNEERRAALL  

  

TThhee  zzoonniinngg  rreegguullaattiioonnss  sseett  ffoorrtthh  bbyy  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn  wwiitthhiinn  eeaacchh  ddiissttrriicctt  sshhaallll  bbee  mmiinniimmuumm  

rreegguullaattiioonnss  aanndd  sshhaallll  aappppllyy  uunniiffoorrmmllyy  ttoo  eeaacchh  ccllaassss  oorr  kkiinndd  ooff  ssttrruuccttuurree  oorr  llaanndd,,  eexxcceepptt  aass  

hheerreeiinnaafftteerr  pprroovviiddeedd..  

  

22..22  ZZOONNIINNGG  AAFFFFEECCTTSS  EEVVEERRYY  BBUUIILLDDIINNGG  AANNDD  UUSSEE  

  

NNoo  bbuuiillddiinngg,,  ssttrruuccttuurree,,  oorr  llaanndd  sshhaallll  hheerreeaafftteerr  bbee  uusseedd  oorr  ooccccuuppiieedd,,  aanndd  nnoo  bbuuiillddiinngg  oorr  

ssttrruuccttuurree  oorr  ppaarrtt  tthheerreeooff  sshhaallll  hheerreeaafftteerr  bbee  eerreecctteedd,,  ccoonnssttrruucctteedd,,  mmoovveedd  oorr  ssttrruuccttuurraallllyy  

aalltteerreedd  eexxcceepptt  iinn  ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  aallll  ooff  tthhee  zzoonniinngg  rreegguullaattiioonnss  hheerreeiinn  ssppeecciiffiieedd  ffoorr  tthhee  

ddiissttrriicctt  iinn  wwhhiicchh  iitt  iiss  llooccaatteedd..    IInn  eeaacchh  aanndd  eevveerryy  ccaassee,,  aa  zzoonniinngg  ppeerrmmiitt  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd..  

  

22..33  YYAARRDD  AANNDD  LLOOTT  RREEDDUUCCTTIIOONN  PPRROOHHIIBBIITTEEDD  

  

NNoo  yyaarrdd  oorr  lloott  eexxiissttiinngg  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ppaassssaaggee  ooff  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn  sshhaallll  bbee  rreedduucceedd  bbyy  pprriivvaattee  

aaccttiioonn  iinn  ddiimmeennssiioonn  oorr  aarreeaa  bbeellooww  tthhee  mmiinniimmuumm  rreeqquuiirreemmeennttss  sseett  hheerreeiinn..    YYaarrddss  oorr  lloottss  

ccrreeaatteedd  aafftteerr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddaattee  ooff  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn  sshhaallll  mmeeeett  tthhee  mmiinniimmuumm  rreeqquuiirreemmeennttss  

eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn..  

  

22..44  MMIINNIIMMUUMM  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS  

  

IInn  tthheeiirr  iinntteerrpprreettaattiioonn  aanndd  aapppplliiccaattiioonn,,  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn  sshhaallll  bbee  hheelldd  ttoo  bbee  

mmiinniimmuumm  rreeqquuiirreemmeennttss,,  aaddoopptteedd  ffoorr  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  tthhee  ppuubblliicc  hheeaalltthh,,  ssaaffeettyy,,  mmoorraallss  oorr  

ggeenneerraall  wweellffaarree..    WWhheerree  aapppplliiccaabbllee,,  MMuunniicciippaall,,  SSttaattee  oorr  FFeeddeerraall  ssttaannddaarrddss  wwhhiicchh  aarree  mmoorree  

rreessttrriiccttiivvee  tthhaann  tthhoossee  ccoonnttaaiinneedd  hheerreeiinn,,  tthhee  mmoorree  rreessttrriiccttiivvee  ssttaannddaarrddss  sshhaallll  aappppllyy..  

  

22..55  NNOONNCCOONNFFOORRMMIITTIIEESS  

  

NNoonnccoonnffoorrmmiittiieess;;  IInntteenntt..    NNoonnccoonnffoorrmmiittiieess  aarree  ooff  tthhrreeee  ttyyppeess::  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  lloottss  ooff  

rreeccoorrdd,,  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  ssttrruuccttuurreess,,  aanndd  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  uusseess..  

  

22..5511  NNOONNCCOONNFFOORRMMIINNGG  LLOOTTSS  OOFF  RREECCOORRDD::  TThhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  mmaayy  iissssuuee  

aa  ZZoonniinngg  PPeerrmmiitt  ffoorr  aannyy  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  lloott  ooff  rreeccoorrdd  pprroovviiddeedd  tthhaatt::  

  

  SSaaiidd  lloott  iiss  sshhoowwnn  bbyy  aa  rreeccoorrddeedd  ppllaatt  oorr  ddeeeedd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  oowwnneedd  sseeppaarraatteellyy  aanndd  

  iinnddiivviidduuaallllyy  ffrroomm  aaddjjooiinniinngg  ttrraaccttss  ooff  llaanndd  aatt  aa  ttiimmee  wwhheenn  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  lloott  ooff  ssuucchh  ssiizzee  

  aanndd  wwiiddtthh  aatt  ssuucchh  llooccaattiioonn  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  pprroohhiibbiitteedd,,  aanndd    
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SSaaiidd  lloott  hhaass  rreemmaaiinneedd  iinn  sseeppaarraattee  aanndd  iinnddiivviidduuaall  oowwnneerrsshhiipp  ffrroomm  aaddjjooiinniinngg  ttrraaccttss  ooff  llaanndd  

ccoonnttiinnuuoouussllyy  dduurriinngg  tthhee  eennttiirree  ttiimmee  tthhaatt  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  ssuucchh  lloott  hhaass  bbeeeenn  pprroohhiibbiitteedd  bbyy  

ccuurrrreenntt  zzoonniinngg  rreegguullaattiioonnss..  

22..5522  NNOONNCCOONNFFOORRMMIINNGG  SSTTRRUUCCTTUURREESS  

AAuutthhoorriittyy  ttoo  CCoonnttiinnuuee::  AAnnyy  ssttrruuccttuurree  wwhhiicchh  iiss  ddeevvootteedd  ttoo  aa  uussee  wwhhiicchh  iiss  ppeerrmmiitttteedd  iinn  tthhee  

zzoonniinngg  ddiissttrriicctt  iinn  wwhhiicchh  iitt  iiss  llooccaatteedd,,  bbuutt  wwhhiicchh  iiss  llooccaatteedd  oonn  aa  lloott  wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  ccoommppllyy  

wwiitthh  tthhee  uussee  rreegguullaattiioonnss  aanndd//oorr  tthhee  aapppplliiccaabbllee  yyaarrdd  aanndd  hheeiigghhtt  rreegguullaattiioonnss  mmaayy  bbee  

ccoonnttiinnuueedd,,  ssoo  lloonngg  aass  iitt  rreemmaaiinnss  ootthheerrwwiissee  llaawwffuull..  

EEnnllaarrggeemmeenntt,,  RReeppaaiirr,,  AAlltteerraattiioonnss::  AAnnyy  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  ssttrruuccttuurree  mmaayy  bbee  eennllaarrggeedd,,  

mmaaiinnttaaiinneedd,,  rreeppaaiirreedd,,  rreemmooddeelleedd  oorr  rreebbuuiilltt;;  pprroovviiddeedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  nnoo  ssuucchh  eennllaarrggeemmeenntt,,  

mmaaiinntteennaannccee,,  rreeppaaiirr  oorr  rreemmooddeelliinngg  sshhaallll  eeiitthheerr  ccrreeaattee  aannyy  aaddddiittiioonnaall  nnoonnccoonnffoorrmmiittyy  oorr  

iinnccrreeaassee  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  eexxiissttiinngg  nnoonnccoonnffoorrmmiittyy  ooff  aallll  oorr  aannyy  ppaarrtt  ooff  ssuucchh  ssttrruuccttuurree..  

DDaammaaggee  oorr  DDeessttrruuccttiioonn::  IInn  tthhee  eevveenntt  aannyy  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  nnoonnrreessiiddeennttiiaall  ssttrruuccttuurree  iiss  

ddaammaaggeedd  oorr  ddeessttrrooyyeedd,,  bbyy  aannyy  mmeeaannss,,  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ooff  mmoorree  tthhaann  6600  ppeerrcceenntt  ooff  iittss  

ssttrruuccttuurraall  vvaalluuee,,  ssuucchh  ssttrruuccttuurree  sshhaallll  nnoott  bbee  rreessttoorreedd  uunnlleessss  iitt  sshhaallll  tthheerreeaafftteerr  ccoonnffoorrmm  ttoo  

tthhee  rreegguullaattiioonnss  ffoorr  tthhee  zzoonniinngg  ddiissttrriicctt  iinn  wwhhiicchh  iitt  iiss  llooccaatteedd..    WWhheenn  aa  ssttrruuccttuurree  iiss  ddaammaaggeedd  

ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ooff  6600  ppeerrcceenntt  oorr  lleessss,,  nnoo  rreeppaaiirrss  oorr  rreessttoorraattiioonn  sshhaallll  bbee  mmaaddee  uunnlleessss  aa  zzoonniinngg  

ppeerrmmiitt  iiss  oobbttaaiinneedd  wwiitthhiinn  ssiixx  mmoonntthhss,,  aanndd  rreessttoorraattiioonn  iiss  aaccttuuaallllyy  bbeegguunn  oonnee  yyeeaarr  aafftteerr  tthhee  

ddaattee  ooff  ssuucchh  ppaarrttiiaall  ddeessttrruuccttiioonn  aanndd  iiss  ddiilliiggeennttllyy  ppuurrssuueedd  ttoo  ccoommpplleettiioonn..  

MMoovviinngg::  NNoo  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  ssttrruuccttuurree  sshhaallll  bbee  mmoovveedd  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrtt  ooff  aannyy  ddiissttaannccee  

wwhhaattssooeevveerr,,  ttoo  aannyy  ootthheerr  llooccaattiioonn  oonn  tthhee  ssaammee  oorr  aannyy  ootthheerr  lloott  uunnlleessss  tthhee  eennttiirree  ssttrruuccttuurree  

sshhaallll  tthheerreeaafftteerr  ccoonnffoorrmm  ttoo  tthhee  rreegguullaattiioonnss  ooff  tthhee  zzoonniinngg  ddiissttrriicctt  iinn  wwhhiicchh  iitt  iiss  llooccaatteedd  aafftteerr  

bbeeiinngg  mmoovveedd..  

22..5533  NNOONNCCOONNFFOORRMMIINNGG  UUSSEESS  

AAuutthhoorriittyy  ttoo  CCoonnttiinnuuee::  AAnnyy  llaawwffuullllyy  eexxiissttiinngg  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  uussee  ooff  ppaarrtt  oorr  aallll  ooff  aa  

ssttrruuccttuurree  oorr  aannyy  llaawwffuullllyy  eexxiissttiinngg  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  uussee  ooff  llaanndd,,  nnoott  iinnvvoollvviinngg  aa  ssttrruuccttuurree  oorr  

oonnllyy  iinnvvoollvviinngg  aa  ssttrruuccttuurree  wwhhiicchh  iiss  aacccceessssoorryy  ttoo  ssuucchh  uussee  oorr  llaanndd,,  mmaayy  bbee  ccoonnttiinnuueedd,,  ssoo  

lloonngg  aass  ootthheerrwwiissee  llaawwffuull..  

OOrrddiinnaarryy  RReeppaaiirr  aanndd  MMaaiinntteennaannccee::  

11..    NNoorrmmaall  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  iinncciiddeennttaall  rreeppaaiirr,,  oorr  rreeppllaacceemmeenntt,,  iinnssttaallllaattiioonn  oorr  rreellooccaattiioonn  

ooff  nnoonnbbeeaarriinngg  wwaallllss,,  nnoonnbbeeaarriinngg  ppaarrttiittiioonnss,,  ffiixxttuurreess,,  wwiirriinngg  oorr  pplluummbbiinngg,,  wwaatteerr  aanndd//oorr  

wwaassttee  ddiissppoossaall  ssyysstteemmss,,  mmaayy  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  oonn  aannyy  ssttrruuccttuurree  oorr  ssyysstteemm  tthhaatt  iiss  ddeevvootteedd  

iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrtt  ttoo  aa  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  uussee..  

22..    NNootthhiinngg  iinn  tthheessee  rreegguullaattiioonnss  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  pprreevveenntt  tthhee  ssttrreennggtthheenniinngg  oorr  rreessttoorriinngg  

ttoo  aa  ssaaffee  ccoonnddiittiioonn  ooff  aa  ssttrruuccttuurree  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  aann  oorrddeerr  ooff  aa  ppuubblliicc  ooffffiicciiaall  wwhhoo  iiss
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  cchhaarrggeedd  wwiitthh  pprrootteeccttiinngg  tthhee  ppuubblliicc  ssaaffeettyy  wwhhoo  ddeeccllaarreess  ssuucchh  ssttrruuccttuurree  ttoo  bbee  uunnssaaffee  aanndd    

  oorrddeerrss  iittss  rreessttoorraattiioonnss  ttoo  aa  ssaaffee  ccoonnddiittiioonn..  

  

  EExxtteennssiioonn::  AA  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  uussee  sshhaallll  nnoott  bbee  eexxtteennddeedd,,  eennllaarrggeedd,,  oorr  iinnccrreeaasseedd  iinn  

  iinntteennssiittyy..    SSuucchh  pprroohhiibbiitteedd  aaccttiivviittiieess  sshhaallll  iinncclluuddee,,  wwiitthhoouutt  bbeeiinngg  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  eexxtteennssiioonn      

  ooff  ssuucchh  uussee  ttoo  aannyy  ssttrruuccttuurree  oorr  llaanndd  aarreeaa  ootthheerr  tthhaann  tthhaatt  ooccccuuppiieedd  bbyy  ssuucchh  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg      

  uussee  oonn  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddaattee  ooff  tthheessee  RReegguullaattiioonnss  ((oorr  oonn  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddaattee  ooff  ssuubbsseeqquueenntt    

  aammeennddmmeennttss  hheerreettoo  tthhaatt  ccaauussee  ssuucchh  uussee  ttoo  bbeeccoommee  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg))..  

  

  EEnnllaarrggeemmeenntt::  NNoo  ssttrruuccttuurree  tthhaatt  iiss  ddeevvootteedd  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrtt  ttoo  aa  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  uussee      

sshhaallll  bbee  eennllaarrggeedd  oorr  aaddddeedd  ttoo  iinn  aannyy  mmaannnneerr  uunnlleessss  ssuucchh  ssttrruuccttuurree  aanndd  tthhee  uussee  tthheerreeooff  sshhaallll  

tthheerreeaafftteerr  ccoonnffoorrmm  ttoo  tthhee  rreegguullaattiioonnss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  iinn  wwhhiicchh  iitt  iiss  llooccaatteedd..  

  

  DDaammaaggee  oorr  DDeessttrruuccttiioonn::  IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  aannyy  ssttrruuccttuurree  tthhaatt  iiss  ddeevvootteedd  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrtt      

  ttoo  aa  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  uussee  iiss  ddaammaaggeedd  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ooff  mmoorree  tthhaann  ssiixxttyy  ((6600))  ppeerrcceenntt  ooff  iittss      

rreeaassoonnaabbllee  rreeppllaacceemmeenntt  vvaalluuee,,  tthhee  pprrooppeerrttyy  rreeppaaiirr  oorr  rreeppllaacceemmeenntt  sshhaallll  ccoonnffoorrmm  ttoo  tthhee  

zzoonnee  iinn  wwhhiicchh  iitt  iiss  llooccaatteedd..  

  

  MMoovviinngg::  NNoo  ssttrruuccttuurree  tthhaatt  iiss  ddeevvootteedd  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrtt  ttoo  aa  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  uussee  aanndd    

  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  uussee  ooff  llaanndd  sshhaallll  bbee  mmoovveedd  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrtt  ffoorr  aannyy  ddiissttaannccee    

  wwhhaattssooeevveerr,,  ttoo  aannyy  llooccaattiioonn  oonn  tthhee  ssaammee  oorr  aannyy  ootthheerr  lloott,,  uunnlleessss  tthhee  eennttiirree  ssttrruuccttuurree  aanndd    

  tthhee  uussee  tthheerreeooff  oorr  tthhee  uussee  ooff  llaanndd  sshhaallll  tthheerreeaafftteerr  ccoonnffoorrmm  ttoo  aallll  rreegguullaattiioonnss  ooff  tthhee  zzoonniinngg    

  ddiissttrriicctt  iinn  wwhhiicchh  iitt  iiss  llooccaatteedd  aafftteerr  bbeeiinngg  ssoo  mmoovveedd..  

  

CChhaannggee  iinn  uussee::  IIff  nnoo  eexxtteerrnnaall  ssttrruuccttuurraall  aalltteerraattiioonnss  aarree  mmaaddee  wwhhiicchh  wwiillll  eexxppaanndd  tthhee  aarreeaa  oorr  

cchhaannggee  tthhee  ddiimmeennssiioonnss  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  ssttrruuccttuurree,,  aannyy  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  uussee  ooff  aa  ssttrruuccttuurree,,  oorr  

ssttrruuccttuurree  aanndd  pprreemmiisseess,,  mmaayy  bbee  cchhaannggeedd  ttoo  aannootthheerr  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  uussee  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  

ggoovveerrnniinngg  bbooddyy  aafftteerr  rreecceeiivviinngg  aa  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ffrroomm  tthhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn,,  bbyy    

  mmaakkiinngg  ffiinnddiinnggss  iinn  tthhee  ssppeecciiffiicc  ccaassee,,  sshhaallll  ffiinndd  tthhaatt  tthhee  pprrooppoosseedd  uussee  iiss  mmoorree  aapppprroopprriiaattee    

ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt  tthhaann  tthhee  eexxiissttiinngg  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  uussee..    MMoorree  aapppprroopprriiaattee  sshhaallll  mmeeaann  ccrreeaattiinngg  

lleessss  ttrraaffffiicc,,  nnooiissee,,  ggllaarree,,  ooddoorr  oorr  ootthheerr  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  uussee..    IInn  ppeerrmmiittttiinngg  

ssuucchh  cchhaannggee,,  tthhee  ggoovveerrnniinngg  bbooddyy  mmaayy  rreeqquuiirree  aapppprroopprriiaattee  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  ssaaffeegguuaarrddss  ttoo  

pprrootteecctt  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaass  aanndd  pprrooppeerrttiieess..    OOnnccee  ssuucchh  uussee  hhaass  cchhaannggeedd,,  iitt    mmaayy  nnoo  lloonnggeerr  

bbee  rreettuurrnneedd  ttoo  tthhee  oorriiggiinnaall  uussee  oorr  aannyy  ootthheerr  lleessss  aapppprroopprriiaattee  uussee..  

  

  AAbbaannddoonnmmeenntt  oorr  DDiissccoonnttiinnuuaannccee::  WWhheenn  aa  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  uussee  iiss  ddiissccoonnttiinnuueedd  oorr    

  aabbaannddoonneedd,,  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  ttwweellvvee  ccoonnsseeccuuttiivvee  mmoonntthhss,,  ssuucchh  uussee  sshhaallll  nnoott  tthheerreeaafftteerr  bbee      

rreeeessttaabblliisshheedd  oorr  rreessuummeedd,,  aanndd  aannyy  ssuubbsseeqquueenntt  uussee  oorr  ooccccuuppaannccyy  ooff  ssuucchh  llaanndd  sshhaallll  ccoommppllyy  

wwiitthh  tthhee  rreegguullaattiioonnss  ooff  tthhee  zzoonniinngg  ddiissttrriicctt  iinn  wwhhiicchh  ssuucchh  llaanndd  iiss  llooccaatteedd..  

  

NNoonnccoonnffoorrmmiinngg  AAcccceessssoorryy  UUsseess::  NNoo  uussee  wwhhiicchh  iiss  aacccceessssoorryy  ttoo  aa  pprriinncciippaall  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  

uussee  sshhaallll  ccoonnttiinnuuee  aafftteerr  ssuucchh  pprriinncciippaall  uussee  sshhaallll  cceeaassee  oorr  tteerrmmiinnaattee..  
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AARRTTIICCLLEE  33  

GGEENNEERRAALL  DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  

33..11  GGEENNEERRAALL  PPRROOVVIISSIIOONNSS  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  rruulleess  ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn  sshhaallll  aappppllyy  uunnlleessss  iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  ppllaaiinn  mmeeaanniinngg  

ooff  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn..  

33..1111  TTEENNSSEE::  WWoorrddss  uusseedd  iinn  tthhee  pprreesseenntt  tteennssee  iinncclluuddee  tthhee  ffuuttuurree  tteennssee..  

33..1122  NNUUMMBBEERR::  WWoorrddss  uusseedd  iinn  tthhee  ssiinngguullaarr  iinncclluuddee  tthhee  pplluurraall,,  aanndd  wwoorrddss  uusseedd  iinn  tthhee  

pplluurraall  iinncclluuddee  tthhee  ssiinngguullaarr..  

33..1133  SSHHAALLLL  AANNDD  MMAAYY::  TThhee  wwoorrdd  ““sshhaallll””  iiss  mmaannddaattoorryy;;  tthhee  wwoorrkk  ““mmaayy””  iiss  

ppeerrmmiissssiivvee..  

33..1144  HHEEAADDIINNGGSS::  IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  tthheerree  iiss  aannyy  ccoonnfflliicctt  oorr  iinnccoonnssiisstteennccyy  bbeettwweeeenn  tthhee  

hheeaaddiinngg  ooff  aann  aarrttiiccllee,,  sseeccttiioonn  oorr  ppaarraaggrraapphh  ooff  tthhiiss  RReessoolluuttiioonn  aanndd  tthhee  ccoonntteexxtt  tthheerreeooff,,  tthhee  

ssaaiidd  hheeaaddiinngg  sshhaallll  nnoott  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  aaffffeecctt  tthhee  ssccooppee,,  mmeeaanniinngg  oorr  iinntteenntt  ooff  ssuucchh  ccoonntteexxtt..  

33..22  GGEENNEERRAALL  TTEERRMMIINNOOLLOOGGYY  

TThhee  wwoorrdd  ““CCoouunnttyy””  sshhaallll  mmeeaann  tthhee  CCoouunnttyy  ooff  FFrroonnttiieerr,,  NNeebbrraasskkaa..    TThhee  wwoorrddss  ““CCoouunnttyy  

BBooaarrdd””  sshhaallll  mmeeaann  tthhee  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  ooff  CCoommmmiissssiioonneerrss..    TThhee  wwoorrddss  ““PPllaannnniinngg  

CCoommmmiissssiioonn””  sshhaallll  mmeeaann  tthhee  CCoouunnttyy  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  ooff  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  dduullyy  

aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  ggoovveerrnniinngg  bbooddyy  ooff  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy..  

WWoorrddss  oorr  tteerrmmss  nnoott  hheerreeiinn  ddeeffiinneedd  sshhaallll  hhaavvee  tthheeiirr  oorrddiinnaarryy  mmeeaanniinngg  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  

ccoonntteexxtt..  

33..33  DDEEFFIINNIITTIIOONN  

FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn  cceerrttaaiinn  wwoorrddss  aanndd  tteerrmmss  uusseedd  hheerreeiinn  aarree  ddeeffiinneedd  aass  

ffoolllloowwss::  

33..3311  AACCCCEESSSSOORRYY  UUSSEE  OOFF  BBUUIILLDDIINNGG::  AA  ssuubboorrddiinnaattee  bbuuiillddiinngg  oorr  uussee  wwhhiicchh  

ccuussttoommaarriillyy  iiss  iinncciiddeennttaall  ttoo  tthhaatt  ooff  tthhee  mmaaiinn  oorr  pprriinncciippaall  bbuuiillddiinngg  oorr  uussee  ooff  tthhee  pprreemmiisseess..  

CCuussttoommaarryy  aacccceessssoorryy  uusseess  iinncclluuddee,,  bbuutt  aarree  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  tteennnniiss  ccoouurrttss,,  sswwiimmmmiinngg  ppoooollss,,  

ddeettaacchheedd  ggaarraaggeess,,  ggaarrddeenn  hhoouusseess,,  aanntteennnnaa//ssaatteelllliittee  ddiisshheess,,  aanndd  rreessiiddeennttiiaall,,  aaggrriiccuullttuurraall  aanndd  

rreeccrreeaattiioonn  ssttoorraaggee  sshheeddss..    GGaarraaggeess  oorr  ootthheerr  aacccceessssoorryy  uusseess  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  pprriinncciippaall  

ssttrruuccttuurree  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aa  ppaarrtt  tthheerreeooff  aanndd  mmeeeett  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  pprriinncciippaall  

ssttrruuccttuurree..  
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33..3322  AAGGRRIICCUULLTTUURRAALL  FFAARRMM  OORR  OOPPEERRAATTIIOONN::  FFaarrmm  oorr  ffaarrmm  ooppeerraattiioonn  sshhaallll  mmeeaann  

aannyy  ttrraacctt  ooff  llaanndd  oovveerr  1100  aaccrreess  iinn  aarreeaa  uusseedd  ffoorr  oorr  ddeevvootteedd  ttoo  tthhee  ccoommmmeerrcciiaall  pprroodduuccttiioonn  

ooff  ffaarrmm  pprroodduuccttss..  

33..3333  BBUUIILLDDAABBLLEE  AARREEAA::  TThhee  ppoorrttiioonn  ooff  aa  lloott  rreemmaaiinniinngg  aafftteerr  rreeqquuiirreedd  yyaarrddss  hhaavvee  

bbeeeenn  pprroovviiddeedd..  

33..3344  BBUUIILLDDIINNGG::  AAnn  eenncclloosseedd  ssttrruuccttuurree,,  aanncchhoorreedd  ttoo  ppeerrmmaanneenntt  ffoouunnddaattiioonn,,  aanndd  

hhaavviinngg  eexxtteerriioorr  oorr  ppaarrttyy  wwaallllss  aanndd  aa  rrooooff,,  ddeessiiggnneedd  ffoorr  tthhee  sshheelltteerr  ooff  ppeerrssoonnss,,  aanniimmaallss  oorr  

pprrooppeerrttyy..    WWhheenn  ddiivviiddeedd  bbyy  ootthheerr  tthhaann  ccoommmmoonn  oorr  ccoonnttiigguuoouuss  wwaallllss,,  eeaacchh  ppoorrttiioonn  oorr  

sseeccttiioonn  ooff  ssuucchh  bbuuiillddiinngg  sshhaallll  bbee  rreeggaarrddeedd  aass    aa  sseeppaarraattee  bbuuiillddiinngg,,  eexxcceepptt  tthhaatt  ttwwoo  

bbuuiillddiinnggss  ccoonnnneecctteedd  bbyy  aa  bbrreeeezzeewwaayy  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  oonnee  bbuuiillddiinngg..    ““BBuuiillddiinngg””  iinncclluuddeess  

““ssttrruuccttuurree””..  

33..3355  BBUUIILLDDIINNGG  HHEEIIGGHHTT::  TThhee  vveerrttiiccaall  ddiissttaannccee  ttoo  tthhee  hhiigghheesstt  ppooiinntt  ooff  tthhee  rrooooffss;;  ttoo  

tthhee  ddeecckk  lliinnee  ooff  mmaannssaarrdd  rrooooffss;;  aanndd  ttoo  tthhee  aavveerraaggee  hheeiigghhtt  bbeettwweeeenn  eeaavveess  aanndd  tthhee  rriiddggee  ffoorr  

ggaabbllee,,  hhiipp  aanndd  ggaammbbrreell  rrooooffss,,  mmeeaassuurreedd  ffrroomm  tthhee  ccuurrbb  lleevveell  iiff  tthhee  bbuuiillddiinngg  iiss  nnoott  mmoorree  

tthhaann  1100  ffeeeett  ffrroomm  tthhee  ffrroonntt  lliinnee  oorr  ffrroomm  tthhee  ggrraaddee  iinn  aallll  ootthheerr  ccaasseess..  

33..3366  CCAAMMPP  GGRROOUUNNDDSS::  AAnnyy  pprreemmiisseess  wwhheerree  ttwwoo  ((22))  oorr  mmoorree  ccaammppiinngg  uunniittss  aarree  

ppaarrkkeedd//ppllaacceedd  ffoorr  ccaammppiinngg  ppuurrppoosseess,,  oorr  aannyy  pprreemmiisseess  uusseedd  oorr  sseett  aappaarrtt  ffoorr  ssuuppppllyyiinngg  ttoo  

tthhee  ppuubblliicc,,  ccaammppiinngg  ssppaaccee  ffoorr  ttwwoo  ((22))  oorr  mmoorree  ccaammppiinngg  uunniittss  ffoorr  ccaammppiinngg  ppuurrppoosseess,,  

wwhhiicchh  iinncclluuddee  aannyy  bbuuiillddiinnggss,,  ssttrruuccttuurreess,,  vveehhiicclleess  oorr  eenncclloossuurreess  uusseedd  oorr  iinntteennddeedd  ffoorr  uussee  oorr  

iinntteennddeedd  wwhhoollllyy  oorr  iinn  ppaarrtt  ffoorr  tthhee  aaccccoommmmooddaattiioonn  ooff  ttrraannssiieenntt  ccaammppeerrss..  

33..3377  CCEENNTTEERR  PPIIVVOOTT::  AA  ddeevviiccee  uusseedd  ttoo  aappppllyy  iirrrriiggaattiioonn  wwaatteerr--  sseeee  rreeqquuiirreemmeenntt  iinn  

55..1199((aa)),,  55..2299((aa))  aanndd  55..3399..  

33..3388  CCOOMMMMEERRCCIIAALL  UUSSEE::  AAnn  ooccccuuppaattiioonn,,  eemmppllooyymmeenntt  oorr  eenntteerrpprriissee  tthhaatt  iiss  ccaarrrriieedd  oonn  

ffoorr  pprrooffiitt  bbyy  tthhee  oowwnneerr,,  lleesssseeee  oorr  lliicceennsseeee,,  iinncclluuddiinngg  IInntteennssiivvee  LLiivveessttoocckk  

FFaacciilliittiieess//OOppeerraattiioonnss  66..44..  

33..3399  CCOOUUNNTTYY  RROOAADDSS::    AAllll  PPuubblliicc  RRooaaddwwaayyss  iinn  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  ssoo  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  

tthhee  BBooaarrdd  ooff  CCoouunnttyy  CCoommmmiissssiioonneerrss  aass  ““CCoouunnttyy  RRooaaddss””..    SSaaiidd  rrooaaddss  aarree  

mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  ccoouunnttyy  eemmppllooyyeeeess  uuttiilliizziinngg  CCoouunnttyy,,  SSttaattee  aanndd//oorr  FFeeddeerraall  FFuunnddss..  
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33..3399..11  CCOOUUNNTTYY  RROOAADD  RRIIGGHHTT  OOFF  WWAAYY::    TThhee  ddiissttaannccee,,  eexxtteennddiinngg  ffrroomm  tthhee  cceenntteerrlliinnee  

ooff  ssaaiidd  ccoouunnttyy  rrooaaddss,,  uuppoonn  wwhhiicchh  tthhee  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  ooff  CCoommmmiissssiioonneerrss  hhaavvee  ccoonnttrroolllliinngg  

aauutthhoorriittyy..  

33..3399..22  CCOOUUNNTTYY  RROOAADD  AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS::    TThhoossee  AApppplliiccaattiioonn  ffoorrmmss  tthhaatt  sshhaallll  bbee  

ccoommpplleetteedd  aanndd  aapppprroovveedd  pprriioorr  ttoo  aannyy  rrooaaddwwaayy  aalltteerraattiioonn  aanndd//oorr  ccoonnssttrruuccttiioonn  oorr  mmoovveemmeenntt  aalloonngg  

oorr  uuppoonn  ssaaiidd  rrooaaddwwaayy  aannyy  iitteemm  nnoott  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  nnoorrmmaall  ttrraaffffiicc  bbyy  aannyy  ppeerrssoonn  oorr  ppeerrssoonnss  aass  

iinnddiivviidduuaallss  oorr  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  aannyy  ccoommppaannyy  ootthheerr  tthhaann  tthhoossee  iinn  tthhee  eemmppllooyyeeee  aanndd//oorr  uunnddeerr  tthhee  

ddiirreecctt  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  tthhee  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  ooff  CCoommmmiissssiioonneerrss..  

FFoorrmmss  iinncclluuddee::    ((ffoorrmmss  mmaayy  bbee  oobbttaaiinneedd  iinn  tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  CCoouunnttyy  CClleerrkk))  

11..  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  RRooaaddss  RRooaadd  CCrroossssiinngg  PPeerrmmiitt  CCoouunnttyy  RRooaadd  RRiigghhtt--ooff--WWaayy  

22..  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  RRooaaddss  RRooaadd  OOccccuuppaannccyy  PPeerrmmiitt  ccoouunnttyy  RRooaadd  RRiigghhtt--ooff--WWaayy  

33..  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  NNeebbrraasskkaa  PPeerrmmiitt  ttoo  MMoovvee  BBuuiillddiinngg  oorr  SSttrruuccttuurree  OOvveerr  CCoouunnttyy  RRooaaddss  

44..  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  DDrriivveewwaayy  AAggrreeeemmeenntt  

55..  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  RRooaaddss  PPeerrmmiitt  ttoo  CClleeaann  aanndd//oorr  FFiillll  DDiittcchh  oonn  CCoouunnttyy  rrooaadd  

RRiigghhtt--ooff--WWaayy  

CCOOUUNNTTYY  RROOAADD  RRIIGGHHTT--OOFF--WWAAYY  DDRRAAIINNAAGGEE  PPOOLLIICCYY::  

11..  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  wwiillll  mmaaiinnttaaiinn  aanndd  iimmpprroovvee  ddrraaiinnaaggee  oonn  ccoouunnttyy  rriigghhtt--ooff--wwaayy  oonnllyy  ffoorr  

ppuurrppoosseess  ooff  pprrootteeccttiinngg  ccoouunnttyy  rrooaaddss  aanndd  ootthheerr  ppuubblliicc  ffaacciilliittiieess..    IIff  aa  llaannddoowwnneerr  iiss  nnoott  

eeffffeeccttiivveellyy  pprreevveennttiinngg  ssiillttiinngg  iinn  tthhee  ccoouunnttyy  rrooaadd  ddiittcchh,,  tthhee  llaannddoowwnneerr  sshhaallll  cclleeaann  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  

ssaaiidd  ddiittcchh  aatt  tthhee  llaannddoowwnneerrss  eexxppeennssee..    IIff  llaannddoowwnneerr  ffaaiillss  ttoo  ddoo  ssoo,,  tthhee  CCoouunnttyy  rreesseerrvveess  tthhee  

rriigghhtt  ttoo  cclleeaann  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  ssaaiidd  ddiittcchh  aanndd  aasssseessss  tthhee  ccoosstt  ttoo  tthhee  llaannddoowwnneerr..  

22..  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  ccoonnssttrruucctteedd  ccaappaacciittyy  ooff  ccuullvveerrttss  aanndd  bbrriiddggeess  oonn  ccoouunnttyy  

rrooaaddwwaayyss..  

33..  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  nnaattuurraall  ddrraaiinnaaggee  wwaayyss  ((aass  ddeetteerrmmiinneedd  ffrroomm  UUSS  GGeeoollooggiiccaall  

ssuurrvveeyy  mmaappss,,  aaeerriiaall  pphhoottooss  oorr  ootthheerr  aauutthhoorriittaattiivvee,,  oobbjjeeccttiivvee  ssoouurrccee  mmaatteerriiaallss))    tthhaatt  lliiee  wwiitthhiinn  

ccoouunnttyy  rriigghhttss--ooff--wwaayy,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  NNeebbrraasskkaa  SSttaattee  SSttaattuuttee  3311--222244..  

44..  WWhheenn  llaannddoowwnneerrss  aalltteerr  nnaattuurraall  ddrraaiinnaaggee  ppaatttteerrnnss  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  rree--rroouuttee  nnaattuurraall  ddrraaiinnaaggee  wwaayyss  

oonnttoo  ccoouunnttyy  rriigghhttss--ooff--wwaayy,,  bbyy  tthheeiirr  aaccttiioonnss  tthheeyy  aassssuummee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  

mmaaiinntteennaannccee  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  ddiittcchheess  aanndd  ootthheerr  ssttrruuccttuurreess  tthhaatt  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ccoonnvveeyy  

wwaatteerr  ttoo  tthhee  nneeaarreesstt  ddoowwnnggrraaddee  nnaattuurraall  ddrraaiinn..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  ssaaiidd  llaannddoowwnneerrss,,  bbyy  tthheeiirr  aaccttiioonnss,,  

aassssuummee  lliiaabbiilliittyy  aanndd  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  mmaayy  sseeeekk  ttoo  iimmppoossee  uuppoonn  ssaaiidd  llaannddoowwnneerrss,,  lliiaabbiilliittyy  ffoorr  

ddaammaaggee  ttoo  ccoouunnttyy  rrooaaddss  aanndd  ootthheerr  ppuubblliicc  ffaacciilliittiieess  tthhaatt  mmaayy  rreessuulltt  ffrroomm  llaannddoowwnneerrss’’  aaccttiioonnss..  

55..  IIff  llaannddoowwnneerrss  aalltteerr  nnaattuurraall  ddrraaiinnaaggee  ppaatttteerrnnss  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  rree--rroouuttee  nnaattuurraall  ddrraaiinnaaggee  wwaayyss  

oonnttoo  ccoouunnttyy  rriigghhttss--ooff--wwaayyss  aanndd  ffaaiill  ttoo  aaddeeqquuaatteellyy  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  tthhoossee  ddrraaiinnaaggee  

wwaayyss,,  aass  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  ooff  CCoommmmiissssiioonneerrss  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  
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NNaattuurraall  RReessoouurrcceess  DDiissttrriicctt  ooff  jjuurriissddiiccttiioonn,,  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  wwiillll  sseeeekk  ttoo  aasssseessss  tthhee  ccoossttss  ooff  

ssaaiidd  mmaaiinntteennaannccee  aaggaaiinnsstt  tthhee  llaannddoowwnneerr  bbyy  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn,,  wwhhiicchh  mmaayy  iinncclluuddee  bbuutt  nnoott  bbee  

lliimmiitteedd  ttoo  aasssseessssiinngg  ccoossttss  aaggaaiinnsstt  tthhee  pprrooppeerrttyy  aass  ttaaxx  lliieennss..  

66..  LLaannddoowwnneerrss  oorr  tteennaannttss  sshhaallll  oobbttaaiinn  ppeerrmmiittss  ffrroomm  tthhee  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  CCoommmmiissssiioonneerrss  pprriioorr  ttoo  

aannyy  ddiittcchh  cclleeaanniinngg  oorr  aannyy  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  oonn  ccoouunnttyy  rriigghhtt--ooff--wwaayy..    FFaaiilluurree  ttoo  ddoo  ssoo  mmaayy  rreessuulltt  

iinn  cciivviill  lliiaabbiilliittyy  oorr  ccrriimmiinnaall  pprroosseeccuuttiioonn..  

77..  NNeebbrraasskkaa  SSttaattee  SSttaattuutteess  3399--330011  ttoo  3399--330033  pprroovviiddee  tthhee  CCoouunnttyy  CCoommmmiissssiioonneerrss  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  

rreegguullaattee  tthhee  eennccrrooaacchhmmeenntt  oonn  ccoouunnttyy  rrooaaddwwaayyss  aanndd  tthheeiirr  rriigghhttss--ooff--wwaayy  ffrroomm  bbootthh  ggrroouunndd  aanndd  

ssuurrffaaccee  wwaatteerr..    IInn  aaddddiittiioonn  aa  NNaattuurraall  RReessoouurrccee  DDiissttrriicctt  ooff  jjuurriissddiiccttiioonn  mmaayy  bbee  ccaalllleedd  uuppoonn  ttoo  

aaiidd  iinn  tthhee  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  ppeennaallttiieess  rreessuullttiinngg  ffrroomm  vviioollaattiioonnss..    NNaattuurraall  RReessoouurrccee  DDiissttrriicctt  

aauutthhoorriittyy  iiss  pprroovviiddeedd  tthhrroouugghh  NNeebbrraasskkaa  SSttaattee  SSttaattuuttee  4466--226666  ssuurrffaaccee  wwaatteerr  aanndd  4466--665566--1111  

ggrroouunndd  wwaatteerr..    PPeennaallttiieess  aarree  pprreessccrriibbeedd  iinn  SSttaattee  SSttaattuuttee..  

33..4400  DDWWEELLLLIINNGG::  AAnnyy  bbuuiillddiinngg  oorr  ppoorrttiioonn  tthheerreeooff  wwhhiicchh  iiss  ddeessiiggnneedd  aanndd  uusseedd  

eexxcclluussiivveellyy  ffoorr  rreessiiddeennttiiaall  ppuurrppoosseess..  

33..4411  DDWWEELLLLIINNGG,,  MMUULLTTIIFFAAMMIILLYY::  AA  bbuuiillddiinngg  oorr  ppoorrttiioonn  tthheerreeooff  uusseedd  ffoorr  ooccccuuppaannccyy  

bbyy  ttwwoo  oorr  mmoorree  ffaammiilliieess  lliivviinngg  iinnddeeppeennddeennttllyy  ooff  eeaacchh  ootthheerr  aanndd  ccoonnttaaiinniinngg  ttwwoo  oorr  mmoorree  

ddwweelllliinngg  uunniittss..  

33..4422  DDWWEELLLLIINNGG,,  SSIINNGGLLEE  FFAAMMIILLYY::  AA  ddwweelllliinngg  hhaavviinngg  aaccccoommmmooddaattiioonnss  ffoorr  aann  

ooccccuuppiieedd  bbyy  oonnee  ffaammiillyy..  

33..4433  EEAASSEEMMEENNTT::  AA  ggrraanntt  bbyy  tthhee  pprrooppeerrttyy  oowwnneerr  ttoo  tthhee  ppuubblliicc,,  aa  ccoorrppoorraattiioonn  oorr  

ppeerrssoonnss  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  aa  ttrraacctt  ooff  llaanndd  ffoorr  aa  ssppeecciiffiicc  ppuurrppoossee  oorr  ppuurrppoosseess..  

33..4433..11  IIMMPPAACCTT  EEAASSEEMMEENNTT::    SSeeee  33..4444  

33..4444            CCOONNFFIINNEEMMEENNTT//IINNTTEENNSSIIVVEE  LLIIVVEESSTTOOCCKK  OOPPEERRAATTIIOONN  IIMMPPAACCTT  EEAASSEEMMEENNTT::

AAnn  eeaasseemmeenntt  wwhhiicchh  rruunnss  wwiitthh  tthhee  llaanndd,,  eexxeeccuutteedd  bbyy  tthhee  oowwnneerr((ss))  aanndd  tteennaannttss,,  iiff  

aapppplliiccaabbllee,,  ooff  pprrooppeerrttyy  wwhhiicchh  rreedduucceess  tthhee  sseettbbaacckk  rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  aann  aapppplliiccaanntt  ffoorr  tthhee  

llooccaattiioonn  aanndd//oorr  eexxppaannssiioonn  ooff  eeiitthheerr  aa  CCoonnffiinneedd//IInntteennssiivvee  LLiivveessttoocckk  OOppeerraattiioonn  oorr  aa  

rreessiiddeennccee  nnoott  ooff  tthhee  ssaammee  oowwnneerrsshhiipp  ooff  tthhee  ssaaiidd  CCoonnffiinneemmeenntt//IInntteennssiivvee  LLiivveessttoocckk    

OOppeerraattiioonn  aass  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  ZZoonniinngg  RReegguullaattiioonnss,,  aass  tthhee  ssaammee  mmaayy  ffrroomm  

ttiimmee  ttoo  ttiimmee  bbee  aammeennddeedd..    ((RReeffeerreennccee::  SSeeccttiioonn  55..1122;;  SSeeccttiioonn  55..1166;;  SSeeccttiioonn  55..2255;;  aanndd  

SSeeccttiioonn  66..44..))    SSaaiidd  IImmppaacctt  EEaasseemmeenntt  sshhaallll  hhoolldd  tthhee  oowwnneerr((ss))  ooff  aa  CCoonnffiinneedd//IInntteennssiivvee  

LLiivveessttoocckk  OOppeerraattiioonn  uussee  hhaarrmmlleessss  ffrroomm  ooddoorr  oorr  ootthheerr  iimmppaaccttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ssuucchh  uussee  

wwhheenn  ooppeerraatteedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  EEaasseemmeenntt..  

33..4455  FFAARRMM  RREESSIIDDEENNCCEE::  RReessiiddeennttiiaall  ddwweelllliinnggss  llooccaatteedd  oonn  aa  ffaarrmm  iinncclluuddiinngg  mmoobbiillee  

hhoommeess  aappppuurrtteennaanntt  ttoo  aaggrriiccuullttuurraall  ooppeerraattiioonnss  iinncclluuddiinngg  tthhee  lliivviinngg  qquuaarrtteerrss  ffoorr  ppeerrssoonnss  

eemmppllooyyeedd  oonn  tthhee  pprreemmiisseess..  

33..4455..11  FFAARRMMSSTTEEAADD::    AA  ffaarrmm,,  iinncclluuddiinngg  iitt’’ss  llaanndd  aanndd  bbuuiillddiinnggss..  
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33..4455..22  FFAARRMMYYAARRDD::    AAnn  aarreeaa  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  oorr  aaddjjaacceenntt  ttoo  ffaarrmm  bbuuiillddiinnggss..  

33..4466  FFLLOOOODD  PPLLAAIINN::  TThhoossee  llaannddss  wwiitthhiinn  tthhee  zzoonniinngg  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  

wwhhiicchh  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  oonnee  ppeerrcceenntt  ((11%%))  oorr  ggrreeaatteerr  cchhaannccee  ooff  ffllooooddiinngg  iinn  aannyy  ggiivveenn  yyeeaarr..  

TThhee  rreegguullaattoorryy  fflloooodd  ppllaaiinn  ffoorr  tthhiiss  RReessoolluuttiioonn  sshhaallll  bbee  bbaasseedd  oonn  tthhee  ooffffiicciiaall  FFlloooodd  HHaazzaarrdd  

BBoouunnddaarryy  MMaapp  oorr  FFlloooodd  IInnssuurraannccee  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  UU..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHoouussiinngg  aanndd  

UUrrbbaann  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  aannyy  rreevviissiioonn  tthheerreettoo..    CCooppiieess  ooff  ssaaiidd  mmaapp  sshhaallll  bbee  oonn  ffiillee  iinn  tthhee  

OOffffiiccee  ooff  tthhee  CCoouunnttyy  CClleerrkk..  

33..4477  HHOOMMEE  OOCCCCUUPPAATTIIOONN::  AAnn  ooccccuuppaattiioonn  oorr  aaccttiivviittyy  ccaarrrriieedd  oonn  wwiitthhiinn  tthhee  ddwweelllliinngg  

oorr  aacccceessssoorryy  bbuuiillddiinngg  bbyy  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ffaammiillyy  rreessiiddiinngg  oonn  tthhee  pprreemmiisseess,,  wwhhiicchh  

ooccccuuppaattiioonn  oorr  aaccttiivviittyy  iiss  iinncciiddeennttaall  aanndd  sseeccoonnddaarryy  ttoo  tthhee  rreessiiddeennttiiaall  ooccccuuppaannccyy  aanndd  ddooeess  

nnoott  cchhaannggee  tthhee  rreessiiddeennttiiaall  cchhaarraacctteerr  nnoorr  iinnffrriinnggee  uuppoonn  tthhee  rriigghhtt  ooff  nneeiigghhbboorriinngg  rreessiiddeennttss  ttoo  

eennjjooyy  aa  ppeeaacceeffuull  ooccccuuppaannccyy  ooff  tthheeiirr  hhoommeess..  

33..4488  IINNTTEENNSSIIVVEE  LLIIVVEESSTTOOCCKK,,  CCOONNFFIINNEEMMEENNTT  FFAACCIILLIITTIIEESS//  OOPPEERRAATTIIOONNSS::  

mmeeaannss  aa  llooccaattiioonn  wwhheerree  bbeeeeff  ccaattttllee,,  ddaaiirryy  ccaattttllee,,  hhoorrsseess,,  sswwiinnee,,  sshheeeepp,,  ppoouullttrryy  oorr  ootthheerr  

lliivveessttoocckk  hhaavvee  bbeeeenn,,  aarree,,  oorr  wwiillll  bbee  ssttaabblleedd  oorr  ccoonnffiinneedd  aanndd  ffeedd  oorr  mmaaiinnttaaiinneedd  ffoorr  aa  ttoottaall  ooff  

ffoouurrttyy--ffiivvee  ((4455))  ddaayyss  oorr  mmoorree  iinn  aannyy  ttwweellvvee--mmoonntthh  ppeerriioodd  aanndd  ccrrooppss,,  vveeggeettaattiioonn,,  ffoorraaggee  

ggrroowwtthh,,  oorr  ppoosstt--hhaarrvveesstt  rreessiidduueess  aarree  nnoott  ssuussttaaiinneedd  iinn  tthhee  nnoorrmmaall  ggrroowwiinngg  sseeaassoonn  oovveerr  aannyy  

ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  llooccaattiioonn..    TTwwoo  oorr  mmoorree  aanniimmaall  ffeeeeddiinngg  ooppeerraattiioonnss  uunnddeerr  ccoommmmoonn  

oowwnneerrsshhiipp  aarree  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  aa  ssiinnggllee  aanniimmaall  ffeeeeddiinngg  ooppeerraattiioonn  iiff  tthheeyy  aarree  aaddjjaacceenntt  ttoo  eeaacchh  

ootthheerr  oorr  iiff  tthheeyy  uuttiilliizzee  aa  ccoommmmoonn  aarreeaa  oorr  ssyysstteemm  ffoorr  tthhee  ddiissppoossaall  ooff  lliivveessttoocckk  wwaassttee..    TThhiiss  

rreegguullaattiioonn  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  tthhoossee  ooppeerraattiioonnss  tthhaatt  eexxcceeeedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aanniimmaall  ccaappaacciittiieess::  

11..  CCaattttllee  --  22,,550000  hheeaadd  

22..  DDaaiirryy  CCaattttllee  --  330000  hheeaadd  

33..  HHooggss  --  11,,000000  hheeaadd  ((oovveerr  5500  llbb//hheeaadd))  

44..  SSoowwss  --  110000  hheeaadd  

55..  NNuurrsseerryy  PPiiggss  --  11,,000000  hheeaadd  ((uunnddeerr  5500  llbb//hheeaadd))  

66..  SShheeeepp  --  550000  hheeaadd  

77..  TTuurrkkeeyyss  --  22,,000000  bbiirrddss  

88..  LLaayyeerrss  aanndd  BBrrooiilleerrss  --  22,,000000  bbiirrddss  

99..  FFiisshh  --  1100,,000000  ffiisshh  

1100..  FFuurr--bbeeaarriinngg  --  11,,000000  hheeaadd  

AAnniimmaall  ffeeeeddiinngg  ooppeerraattiioonn  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  bbyy  aanniimmaall  nnuummbbeerrss  aanndd  ssiizzee  aarree  ffoouunndd  iinn  NNDDEEQQ  

TTiittllee  113300  LLiivveessttoocckk  WWaassttee  CCoonnttrrooll  RReegguullaattiioonnss..  

SSuucchh  iinntteennssiivvee  lliivveessttoocckk,,  ccoonnffiinneemmeenntt  ffaacciilliittiieess//ooppeerraattiioonnss  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  

ccoommmmeerrcciiaall  uusseess..  

33..4499  LLAANNDDFFIILLLL::  AA  ddiissppoossaall  ssiittee  eemmppllooyyiinngg  aann  eennggiinneeeerriinngg  mmeetthhoodd  ooff  ddiissppoossiinngg  ooff  

ssoolliidd  wwaasstteess  iinn  aa  mmaannnneerr  tthhaatt  mmiinniimmiizzeess  eennvviirroonnmmeennttaall  hhaazzaarrddss  bbyy  sspprreeaaddiinngg,,  ccoommppaaccttiinngg  
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ttoo  tthhee  ssmmaalllleesstt  vvoolluummee,,  aanndd  aappppllyyiinngg  ccoovveerr  mmaatteerriiaall  oovveerraallll  eexxppoosseedd  wwaassttee  aatt  tthhee  eenndd  ooff  

eeaacchh  ooppeerraattiinngg  ddaayy..    FFaacciilliittiieess  mmuusstt  ccoonnffoorrmm  ttoo  SSttaattee  aanndd  FFeeddeerraall  rreegguullaattiioonnss..    

33..5500  LLIIGGHHTT  MMAANNUUFFAACCTTUURRIINNGG::  AA  uussee  eennggaaggeedd  iinn  tthhee  mmaannuuffaaccttuurree,,  pprreeddoommiinnaatteellyy  

ffrroomm  pprreevviioouussllyy  mmaaiinnttaaiinneedd  mmaatteerriiaallss,,  ooff  ffiinniisshheedd  pprroodduuccttss,,  oorr  ppaarrttss,,  iinncclluuddiinngg  

pprroocceessssiinngg,,  ffaabbrriiccaattiioonn,,  aasssseemmbbllyy,,  ttrreeaattmmeenntt  ppaacckkaaggiinngg,,  iinncciiddeennttaall  ssttoorraaggee,,  ssaalleess  aanndd  

ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ssuucchh  pprroodduuccttss,,  bbuutt  eexxcclluuddiinngg  bbaassiicc  iinndduussttrriiaall  pprroocceessssiinngg..  

33..5511  LLOOTT::  AA  ppaarrcceell  ooff  llaanndd  ooccccuuppiieedd  oorr  iinntteennddeedd  ffoorr  ooccccuuppaattiioonn  bbyy  aa  uussee  ppeerrmmiitttteedd  iinn  

tthhiiss  rreessoolluuttiioonn  aanndd  ffrroonnttiinngg  uuppoonn  aa  rrooaadd..  

33..5522  LLOOTT,,  CCOORRNNEERR::  AA  lloott  aabbuuttttiinngg  ttwwoo  oorr  mmoorree  rrooaaddss  aatt  tthheeiirr  iinntteerrsseeccttiioonn..  

33..5533  LLOOTT  DDEEPPTTHH::  TThhee  aavveerraaggee  hhoorriizzoonnttaall  ddiissttaannccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ffrroonntt  aanndd  rreeaarr  lloott  

lliinneess..  

33..5544  LLOOTT  FFRROONNTTAAGGEE::  TThhee  ffrroonntt  ooff  aa  lloott  sshhaallll  bbee  ccoonnssttrruueedd  ttoo  bbee  tthhee  ppoorrttiioonn  nneeaarreesstt  

tthhee  rrooaadd..  

33..5555  LLOOTT  OOFF  RREECCOORRDD::  AA  lloott  wwhhiicchh  iiss  rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  RReeggiisstteerr  ooff  

DDeeeeddss,,  oorr  aa  lloott  oorr  ppaarrcceell  ddeessccrriibbeedd  bbyy  mmeetteess  aanndd  bboouunnddss  tthhee  ddeessccrriippttiioonn  ooff  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  

ssoo  rreeccoorrddeedd..  

33..5566  LLOOTT  WWIIDDTTHH::  TThhee  ddiissttaannccee  oonn  aa  hhoorriizzoonnttaall  ppllaannee  bbeettwweeeenn  tthhee  ssiiddee  lloott  lliinneess  ooff  aa  

lloott,,  mmeeaassuurreedd  aatt  rriigghhtt  aanngglleess  ttoo  tthhee  lliinnee  eessttaabblliisshhiinngg  tthhee  lloott  ddeepptthh  aatt  tthhee  eessttaabblliisshheedd  

bbuuiillddiinngg  sseettbbaacckk  lliinnee..  

33..5577  MMAANNUUFFAACCTTUURREEDD  HHOOMMEE::  AA  ffaaccttoorryy--bbuuiilltt  ssttrruuccttuurree  wwhhiicchh  iiss  ttoo  bbee  uusseedd  aass  aa  

ppllaaccee  ffoorr  hhuummaann  hhaabbiittaattiioonn,,  wwhhiicchh  iiss  nnoott  ccoonnssttrruucctteedd  oorr  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  aa  ppeerrmmaanneenntt  hhiittcchh  

oorr  ootthheerr  ddeevviiccee  aalllloowwiinngg  iitt  ttoo  bbee  mmoovveedd  ootthheerr  tthhaann  ttoo  aa  ppeerrmmaanneenntt  ssiittee,,  wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  

hhaavvee  ppeerrmmaanneennttllyy  aattttaacchheedd  ttoo  iittss  bbooddyy  oorr  ffrraammee  aannyy  wwhheeeellss  oorr  aaxxlleess,,  aanndd  wwhhiicchh  bbeeaarrss  aa  

llaabbeell  cceerrttiiffyyiinngg  tthhaatt  iiss  wwaass  bbuuiilltt  ttoo  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  NNaattiioonnaall  MMaannuuffaaccttuurreedd  HHoommee  

CCoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  SSaaffeettyy  SSttaannddaarrddss,,  2244  CC..FF..RR..  33228800  eett  sseeqq..,,  pprroommuullggaatteedd  bbyy  tthhee  UUnniitteedd  

SSttaatteess  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHoouussiinngg  aanndd  UUrrbbaann  DDeevveellooppmmeenntt,,  oorr  aa  mmoodduullaarr  hhoouussiinngg  uunniitt  aass  

ddeeffiinneedd  iinn  SSeeccttiioonn  7711--11555577  ooff  tthhee  NNeebbrraasskkaa  RReevviisseedd  SSttaattuutteess  bbeeaarriinngg  tthhee  sseeaall  ooff  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHeeaalltthh  aanndd  HHuummaann  SSeerrvviiccee  SSyysstteemm..  

33..5588  MMOOBBIILLEE  HHOOMMEE::  AA  yyeeaarr--rroouunndd,,  ttrraannssppoorrttaabbllee  ssttrruuccttuurreess  wwhhiicchh  iiss  aa  ssiinnggllee  ffaammiillyy  

ddwweelllliinngg  uunniitt  ssuuiittaabbllee  ffoorr  ppeerrmmaanneenntt,,  mmoorree  tthhaatt  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  ooff  lliivviinngg  qquuaarrtteerrss,,  mmoorree  

tthhaann  eeiigghhtt  ((88))  ffeeeett  wwiiddee  aanndd  ffoorrttyy  ((4400))  ffeeeett  iinn  lleennggtthh  aanndd  bbuuiilltt  ttoo  bbee  ttoowweedd  oonn  iittss  oowwnn  

cchhaassssiiss  wwiitthh  oorr  wwiitthhoouutt  aa  ppeerrmmaanneenntt  ffoouunnddaattiioonn  wwhheenn  ccoonnnneecctteedd  ttoo  tthhee  rreeqquuiirreedd  uuttiilliittiieess..  

TThhiiss  ppoorrttaabbllee  ddwweelllliinngg  mmaayy  ccoonnssiisstt  ooff  oonnee  ((11))  oorr  mmoorree  uunniittss  tthhaatt  ccaann  bbee  tteelleessccooppeedd  wwhheenn  

ttoowweedd  aanndd  eexxppaannddeedd  llaatteerr  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  ccaappaacciittyy,,  oorr  ttwwoo  ((22))  oorr  mmoorree  uunniittss,,  sseeppaarraatteellyy  

ttoowwaabbllee  bbuutt  ddeessiiggnneedd  ttoo  bbee  jjooiinneedd  aass  oonnee  ((11))  iinntteeggrraall  uunniitt..    NNootthhiinngg  iinn  tthhiiss  ddeeffiinniittiioonn  sshhaallll  

bbee  ccoonnssttrruueedd  ssoo  aass  ttoo  iinncclluuddee  pprreeffaabbrriiccaatteedd,,  mmoodduullaarr,,  pprreeccuutt  ddwweelllliinngg  uunniittss  oorr  tthhoossee  
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mmaannuuffaaccttuurreedd  iinn  sseeccttiioonnss  oorr  ppaarrttss  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  ssiittee  aanndd  ttrraannssppoorrtteedd  tthheerreettoo  ffoorr  aasssseemmbbllyy..  

MMoobbiillee  hhoommeess  sshhaallll  bbee  sskkiirrtteedd  wwiitthh  aa  mmaatteerriiaall  tthhaatt  iiss  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthhee  eexxtteerriioorr  ffiinniisshh  

ooff  tthhee  mmoobbiillee  hhoommee  aanndd  hhaavvee  ttiiee  ddoowwnnss..  

33..5599  MMOOBBIILLEE  HHOOMMEE  PPAARRKK::  AAnnyy  aarreeaa  ooff  llaanndd  wwhhiicchh  oonnee  ((11))  oorr  mmoorree  mmoobbiillee  hhoommeess  

aarree  ppaarrkkeedd,,  ccoonnnneecctteedd  ttoo  uuttiilliittiieess  aanndd  uusseedd  bbyy  oonnee  ((11))  oorr  mmoorree  ppeerrssoonnss  ffoorr  lliivviinngg  oorr  

sslleeeeppiinngg  ppuurrppoosseess..    AA  mmoobbiillee  hhoommee  ppaarrkkeedd  iinn  tthhiiss  aarreeaa  ccaann  eeiitthheerr  bbee  ppllaacceedd  oonn  ppeerrmmaanneenntt  

ffoouunnddaattiioonn  oorr  ssuuppppoorrtteedd  oonnllyy  bbyy  iittss  wwhheeeellss,,  jjaacckkss,,  bblloocckkss,,  oorr  sskkiirrttiinnggss  oorr  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  

tthheessee  ddeevviicceess..    AA  mmoobbiillee  hhoommee  ppaarrkk  iinncclluuddeess  aannyy  pprreemmiisseess  sseett  aappaarrtt  ffoorr  ssuuppppllyyiinngg  ttoo  tthhee  

ppuubblliicc  ppaarrkkiinngg  ssppaaccee,,  eeiitthheerr  ffrreeee  ooff  cchhaarrggee  oorr  ffoorr  rreevveennuuee  ppuurrppoosseess  ffoorr  oonnee  ((11))  oorr  mmoorree  

mmoobbiillee  hhoommeess,,  ccoonnnneecctteedd  ttoo  uuttiilliittiieess  aanndd  uusseedd  bbyy  oonnee  ((11))  oorr    mmoorree  ppeerrssoonnss  lliivviinngg,,  oorr  

sslleeeeppiinngg  ppuurrppoosseess  aanndd  sshhaallll  iinncclluuddee  aannyy  bbuuiillddiinngg,,  ssttrruuccttuurree,,  tteenntt,,  vveehhiiccllee  oorr  eenncclloossuurree  uusseedd  

oorr  iinntteennddeedd  ffoorr  uussee  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  ooff  ssuucchh  mmoobbiillee  hhoommee  ppaarrkk..    AA  mmoobbiillee  hhoommee  

ppaarrkk  sshhaallll  hhaavvee  aaddeeqquuaattee  ssttoorrmm  sshheelltteerr..  

33..6600  MMOODDUULLAARR  HHOOMMEE::  AAnnyy  ddwweelllliinngg  wwhhoossee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ccoonnssiissttss  eennttiirreellyy  ooff  oorr  tthhee  

mmaajjoorr  ppoorrttiioonnss  ooff  iittss  ccoonnssttrruuccttiioonn  ccoonnssiisstt  ooff  aa  uunniitt  oorr  uunniittss  nnoott  ffaabbrriiccaatteedd  oonn  tthhee  ffiinnaall  ssiittee  

ffoorr  tthhee  ddwweelllliinngg  uunniittss,,  wwhhiicchh  uunniittss  aarree  mmoovvaabbllee  oorr  ppoorrttaabbllee  uunnttiill  ppllaacceedd  oonn  aa  ppeerrmmaanneenntt  

ffoouunnddaattiioonn  aanndd  ccoonnnneecctteedd  ttoo  uuttiilliittiieess..    AAllll  mmoodduullaarr  hhoommeess  sshhaallll  bbeeaarr  aa  llaabbeell  cceerrttiiffyyiinngg  tthhaatt  

iitt  wwaass  bbuuiilltt  ttoo  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  NNeebbrraasskkaa  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHeeaalltthh  aanndd  HHuummaann  SSeerrvviicceess  

SSyysstteemm  aass  eessttaabblliisshheedd  iinn  SSeeccttiioonn  7711--11555577  ooff  tthhee  NNeebbrraasskkaa  rreevviisseedd  SSttaattuutteess..  

33..6611  NNOONNCCOONNFFOORRMMIINNGG  LLOOTT  OOFF  RREECCOORRDD::  AA  lloott  wwhhiicchh  iiss  ppaarrtt  ooff  aa  rreeccoorrddeedd  

ssuubbddiivviissiioonn  oorr  aa  ppaarrcceell  ooff  llaanndd,,  tthhee  ddeeeedd  ttoo  wwhhiicchh  wwaass  rreeccoorrddeedd  pprriioorr  ttoo  DDeecceemmbbeerr  66,,  

11999999,,  aanndd  nneeiitthheerr  ssaaiidd  lloott  nnoorr  ppaarrcceell  ccoommpplliieess  wwiitthh  tthhee  lloott  wwiiddtthh  oorr  aarreeaa  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  

aannyy  ppeerrmmiitttteedd  uusseess  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  iinn  wwhhiicchh  iitt  iiss  llooccaatteedd..  

33..6622  NNOONNCCOONNFFOORRMMIINNGG  SSTTRRUUCCTTUURREE::  AAnn  eexxiissttiinngg  ssttrruuccttuurree  wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  

ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  lloott  ccoovveerraaggee,,  hheeiigghhtt  oorr  yyaarrdd  rreeqquuiirreemmeennttss  wwhhiicchh  aarree  aapppplliiccaabbllee  ttoo  nneeww  

ssttrruuccttuurreess  iinn  tthhee  zzoonniinngg  ddiissttrriicctt  iinn  wwhhiicchh  iitt  iiss  llooccaatteedd..  

33..6633  NNOONNCCOONNFFOORRMMIINNGG  UUSSEE::  AAnn  eexxiissttiinngg  uussee  ooff  aa  ssttrruuccttuurree  oorr  ooff  llaanndd  wwhhiicchh  ddooeess  

nnoott  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  uussee  rreegguullaattiioonn  aapppplliiccaabbllee  ttoo  nneeww  uusseess  iinn  tthhee  zzoonniinngg  ddiissttrriicctt  iinn  wwhhiicchh  

iitt  iiss  llooccaatteedd..  

33..6644  PPAARRCCEELL::  AA  ccoonnttiinnuuoouuss  qquuaannttiittyy  ooff  llaanndd  iinn  tthhee  ppoosssseessssiioonn  ooff  oorr  oowwnneedd  bbyy,,  oorr  

rreeccoorrddeedd  aass  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff,,  tthhee  ssaammee  ppeerrssoonn  oorr  ppeerrssoonnss..  

33..6655  PPAARRKKIINNGG  SSPPAACCEE,,  OOFFFF--SSTTRREEEETT::  AAnn  aarreeaa,,  eenncclloosseedd  oorr  uunneenncclloosseedd,,  ssuuffffiicciieenntt  iinn  

ssiizzee  ttoo  ssttoorree  oonnee  aauuttoommoobbiillee,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  aa  ddrriivveewwaayy  ccoonnnneeccttiinngg  tthhee  ppaarrkkiinngg  ssppaaccee  wwiitthh  

aa  rrooaadd  aanndd  ppeerrmmiittttiinngg  iinnggrreessss  aanndd  eeggrreessss  ooff  aa  mmoottoorriizzeedd  vveehhiiccllee..  

33..6666  RREECCYYCCLLIINNGG  CCEENNTTEERR::  AA  ffaacciilliittyy  wwhhiicchh  aacccceeppttss  ssaallvvaaggee  mmaatteerriiaall  lliimmiitteedd  ttoo  

ppaappeerr,,  aalluummiinnuumm  ffooiill,,  ccoonnttaaiinneerrss  mmaaddee  ooff  ggllaassss,,  ppllaassttiicc,,  mmeettaall,,  aalluummiinnuumm  aanndd  ppaappeerr,,  aanndd  

ssiimmiillaarr  hhoouusseehhoolldd  wwaasstteess;;  nnoo  hhaazzaarrddoouuss  mmaatteerriiaall  aass  ddeeffiinneedd  bbyy  SSttaattee  aanndd  FFeeddeerraall  llaaww  iiss  
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aacccceepptteedd;;  tthheerree  iiss  nnoott  wwrreecckkiinngg  oorr  ddiissmmaannttlliinngg  ooff  ssaallvvaaggee  mmaatteerriiaall  aanndd  nnoo  ssaallvvaaggee  mmaatteerriiaall  

iiss  hheelldd  oouuttssiiddee  aa  bbuuiillddiinngg..  

33..6677  RREECCYYCCLLIINNGG  CCOOLLLLEECCTTIIOONN  PPOOIINNTT::  AA  ccoolllleeccttiioonn  ppooiinntt  ffoorr  ssmmaallll  rreeffuussee  iitteemmss,,  

ssuucchh  aass  bboottttlleess,,  ccaannss  aanndd  nneewwssppaappeerrss,,  llooccaatteedd  eeiitthheerr  iinn  aa  ccoonnttaaiinneerr  oorr  ssmmaallll  ssttrruuccttuurree..  

DDeeppoossiitteedd  iitteemmss  mmuusstt  bbee  iinn  eenncclloosseedd  ccoonnttaaiinneerrss..  

33..6688  RROOAADD::  AAllll  pprrooppeerrttyy  aaccqquuiirreedd  oorr  ddeeddiiccaatteedd  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  aanndd  aacccceepptteedd  bbyy  tthhee  

aapppprroopprriiaattee  ggoovveerrnnmmeennttaall  aaggeenncciieess  ffoorr  rrooaadd  ppuurrppoosseess..  

33..6699  IIMMPPRROOVVEEDD  CCOOUUNNTTYY  RROOAADD::    AA  rrooaadd  tthhaatt  iiss  rreegguullaarrllyy  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  

ccoouunnttyy,,  hhaass  bbeeeenn  ssuurrffaacceedd  wwiitthhggrraavveell  oorr  bbllaacckkttoopp,,  aanndd  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ddeessiiggnnaatteedd  aa  

mmiinniimmuumm  mmaaiinntteennaannccee  rrooaadd  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  ooff  CCoommmmiissssiioonneerrss..    

33..7700  RROOAADD,,  CCEENNTTEERR  LLIINNEE::  AA  lliinnee  mmiiddwwaayy  bbeettwweeeenn  rrooaadd  lliinneess..  

33..7711  RROOAADD  LLIINNEE::  AA  ddiivviiddiinngg  lliinnee  bbeettwweeeenn  aa  lloott,,  ttrraacctt,,  oorr  ppaarrcceell  ooff  llaanndd  aanndd  tthhee  

ccoonnttiigguuoouuss  rrooaadd..    TThhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy  lliinnee  ooff  aa  rrooaadd..  

33..7722  RRUUMMIINNAANNTT  FFAACCIILLIITTYY::  AAnn  iinntteennssiivvee  lliivveessttoocckk  ffaacciilliittyy//ooppeerraattiioonn  wwiitthh  oorr  wwiitthhoouutt  aa  

llaaggoooonn  ssyysstteemm  wwhhiicchh  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  ccoonnttaaiinn  wwaassttee  ffrroomm  lliivveessttoocckk  tthhaatt  aarree  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

eevveenn--ttooeedd,,  hhooooffeedd  mmaammmmaallss  ooff  tthhee  ssuubboorrddeerr  RRuummiinnaannttiiaa,,  ssuucchh  aass  ccaattttllee,,  sshheeeepp,,  aanndd  ggooaattss,,  

wwhhiicchh  cchhaarraacctteerriissttiiccaallllyy  hhaavvee  aa  ssttoommaacchh  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ffoouurr  ccoommppaarrttmmeennttss,,  aanndd  cchheewwiinngg  aa  

ccuudd  ccoonnssiissttiinngg  ooff  rreegguurrggiittaatteedd,,  ppaarrttiiaallllyy  ddiiggeesstteedd  ffoooodd..  

33..7733  SSAALLVVAAGGEE  OORR  JJUUNNKK  YYAARRDD::      AA  ppllaaccee  wwhheerree  wwaassttee,,  ddiissccaarrddeedd  oorr  ssaallvvaaggeedd  

mmeettaallss,,  bbuuiillddiinngg  mmaatteerriiaallss,,  ppaappeerr,,  tteexxttiilleess,,  uusseedd  pplluummbbiinngg  ffiixxttuurreess,,  aabbaannddoonneedd  oorr  

iinnooppeerraabbllee  mmoottoorr  vveehhiicclleess  oorr  ppaarrttss  tthheerreeooff,,  aanndd  ootthheerr  uusseedd  mmaatteerriiaallss  aarree  bboouugghhtt,,  ssoolldd,,  

eexxcchhaannggeedd,,  ssttoorreedd,,  bbaalleedd  oorr  cclleeaanneedd;;  aanndd  ppllaacceess  oorr  yyaarrddss  ffoorr  tthhee  ssttoorraaggee  ooff  ssaallvvaaggeedd  mmeettaall,,  

mmaatteerriiaallss  aanndd  aapppplliiaanncceess;;  bbuutt  nnoott  iinncclluuddiinngg  ppaawwnn  sshhooppss  aanndd  eessttaabblliisshhmmeennttss  ffoorr  tthhee  ssaallee,,  

ppuurrcchhaassee  oorr  ssttoorraaggee  ooff  uusseedd  ccaarrss  oorr  ttrruucckkss  pprreesseennttllyy  iinn  ooppeerraabbllee  ccoonnddiittiioonn,,  bbooaattss  oorr  ttrraaiilleerrss  

pprreesseennttllyy  iinn  ooppeerraabbllee  ccoonnddiittiioonn,,  aanndd  uusseedd  ffuurrnniittuurree  aanndd  hhoouusseehhoolldd  aapppplliiaanncceess  iinn  uussaabbllee  

ccoonnddiittiioonn  aanndd  nnoott  iinncclluuddiinngg  tthhee  pprroocceessssiinngg  ooff  uusseedd,,  ddiissccaarrddeedd  oorr  ssaallvvaaggeedd  mmaatteerriiaall  aass  ppaarrtt  

ooff  mmaannuuffaaccttuurriinngg  ooppeerraattiioonnss..  

33..7744  SSIIGGNNAAGGEE::    AA  ppoosstteedd  nnoottiiccee  bbeeaarriinngg  aa  ddeessiiggnnaattiioonn,,  ddiirreeccttiioonn  oorr  ccoommmmaanndd..  

33..7755  SSIIMMPPLLEE  SSTTOOMMAACCHH  FFAACCIILLIITTYY::  AAnn  iinntteennssiivvee  lliivveessttoocckk  ffaacciilliittyy  //ooppeerraattiioonn  wwiitthh  oorr  

wwiitthhoouutt  aa  llaaggoooonn  ssyysstteemm  wwhhiicchh  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  ccoonnttaaiinn  tthhee  wwaassttee  ffrroomm  lliivveessttoocckk  tthhaatt  aarree,,  aass  

oonnee  eexxaammppllee,,  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  sswwiinnee  ffaammiillyy  SSuuiiddaaee,,  ssuucchh  aass  ppiiggss,,  sswwiinnee  oorr  hhooggss,,  wwhhiicchh  

cchhaarraacctteerriissttiiccaallllyy  hhaavvee    aa  ssiinnggllee  ssttaaggee  ssttoommaacchh..  
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3.78  SPECIAL USE PERMIT:  A written permit issued with authorization of the County 
Board.  The special permit provides permission under or with specific conditions to make 
certain special uses of land in certain zoning districts as stipulated under permitted special 
uses in each of the district zoning regulations.

3.79  STRUCTURE:  Anything constructed or erected, the use of which requires permanent 
location on the ground or attachment to something having a permanent location on the 
ground, but not including fences or public items such as utility poles, street light fixtures and 
road signs.

3.80  STRUCTURAL ALTERATIONS:  Any change to the supporting members of a 
structure including foundations, bearing walls, or partitions, columns, beams, girders or any 
structural change in the roof.  Zoning Permit Required.  

3.81  TOWNHOUSE:  One of a group or row of not less than three (3) nor more than twelve 
(12) attached, single family dwellings designed and built as a single structure facing upon a 
street in which the individual townhouse may or may not be owned separately.  For the 
purpose of the side yard regulations, the structure containing the row or group of townhouses 
shall be considered as one building occupying a single lot.

3.82 VARIANCE:  A variance is a relaxation of the terms of the zoning resolution where such 
variance will not be contrary to the public interest and where, owing to conditions peculiar to 
the property, and not the result of the actions of the applicant, a literal enforcement of the 
resolution would result in unnecessary and undue hardship.  In compliance with Nebraska 
State Statute 23-168.03.

3.83 WATER WELLS:  Irrigation, Domestic and Stock- see regulation in 5.19(a) and 5.29(a)

3.77 SOLAR COLLECTION SYSTEM:  A panel or other solar energy device, the primary 
purpose of which is to provide for the collection, inversion, storage, and distribution of solar 
energy for electricty generation, space heating, space cooling or water heating.

3.76 SOLAR FARM:  Energy generation facility or area of land principally used to convert 
solar energy to electricity.
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3.86     YARD,  REAR:  A yard extending between side lot lines and measured horizontally at 
right angles to rear lot line from the rear lot to the nearest point of the main building.

3.85   YARD, FRONT:  A yard extending from the front lot line adjoining a public road to the 
front of the building between side lot lines.

3.87  YARD,  REQUIRED:  The required minimum open space between the property line and 
the yard line.  The required yard shall contain one building or structure other than the project 
of the usual steps, or open porches, or as otherwise provided in this resolutoin.

3.84  YARD:  A required open space, other than a court, unoccupied and unobstructed by any 
structure or portion of a structure, provided, however, that fences, walls, poles, posts, and 
other customary yard accessories, ornaments, and furniture may be permitted in any yard 
subject to the district regulations.

3.88 YARD, SIDE:  A yard between a building and the side lot line measured horizontally at 
right angles to the side lot line from the side lot line to the nearest point of the main 
building.

3.89 ZONING ADMINISTRATOR:  The person duly designated by the County governing 
body to enforce these regulations.

3.90  ZONING DISTRICT:  The term "zoning map" means a map or maps officially enacted 
by the County Board, as part of this chapter showing the boundaries of a zoning district or 
districts, a copy or copies of which, certified to have been enacted as provided by law, is filed 
in the office of the County Clerk as an official record of the County.
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AARRTTIICCLLEE  44  

EESSTTAABBLLIISSHHMMEENNTT  AANNDD  DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  OOFF  DDIISSTTRRIICCTTSS  

44..11  PPLLAANNNNIINNGG  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  RREECCOOMMMMEENNDDAATTIIOONNSS  

IItt  sshhaallll  bbee  aa  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  ttoo  rreeccoommmmeenndd  tthhee  bboouunnddaarriieess  ooff  tthhee  

vvaarriioouuss  oorriiggiinnaall  ddiissttrriiccttss  aanndd  aapppprroopprriiaattee  rreegguullaattiioonnss  ttoo  bbee  eennffoorrcceedd  tthheerreeiinn..    TThhee  PPllaannnniinngg  

CCoommmmiissssiioonn  sshhaallll  mmaakkee  aa  pprreelliimmiinnaarryy  rreeppoorrtt  aanndd  hhoolldd  ppuubblliicc  hheeaarriinnggss  tthheerreeoonn  bbeeffoorree  

ssuubbmmiittttiinngg  iittss  ffiinnaall  rreeppoorrtt,,  aanndd  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  sshhaallll  nnoott  hhoolldd  iittss  ppuubblliicc  hheeaarriinnggss  oorr  ttaakkee  

aaccttiioonn  uunnttiill  iitt  hhaass  rreecceeiivveedd  tthhee  ffiinnaall  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn..  

44..22  DDIISSTTRRIICCTTSS  CCRREEAATTEEDD  

FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn,,  tthheerree  aarree  hheerreebbyy  ccrreeaatteedd  zzoonniinngg  ddiissttrriiccttss  ffoorr  FFrroonnttiieerr  

CCoouunnttyy,,  aass  nnaammeedd  aanndd  ddeessccrriibbeedd  iinn  AArrttiiccllee  55  ooff  tthhiiss  RReessoolluuttiioonn..  

11..  AAGG--11  --  AAggrriiccuullttuurree  DDiissttrriicctt  

22..  AAGG--RR  --  AAggrriiccuullttuurraall  RReessiiddeennttiiaall  DDiissttrriicctt  

33..  HHCC  --  HHiigghhwwaayy  CCoommmmeerrcciiaall//CCoommmmeerrcciiaall  DDiissttrriicctt  

44..  II  --  IInndduussttrriiaall  DDiissttrriicctt  

44..33  OOFFFFIICCIIAALL  ZZOONNIINNGG  MMAAPP  

11..  TThhee  bboouunnddaarriieess  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  aarree  sshhoowwnn  uuppoonn  mmaappss,,  wwhhiicchh  iiss  mmaaddee  aa  ppaarrtt  hheerreeooff  bbyy  

rreeffeerreennccee,,  wwhhiicchh  mmaapp((ss))  aarree  ddeessiiggnnaatteedd  aass  tthhee  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  ZZoonniinngg  MMaapp,,  ddaatteedd  

JJuullyy  88,,  22001144,,  aanndd  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  aanndd  aatttteesstteedd  bbyy  tthhee  

CCoouunnttyy  CClleerrkk  aanndd  hheerreeiinnaafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  ““OOffffiicciiaall  ZZoonniinngg  MMaapp..””  

22..  TThhee  ssiiggnneedd  ccooppyy  ooff  tthhee  ZZoonniinngg  MMaapp((ss))  ccoonnttaaiinniinngg  tthhee  zzoonniinngg  ddiissttrriiccttss  ddeessiiggnnaatteedd  aatt  

tthhee  ttiimmee  ooff  aaddooppttiioonn  ooff  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn  sshhaallll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  iinn  tthhee  ooffffiicceess  ooff  tthhee  

CCoouunnttyy  CClleerrkk  ffoorr  tthhee  uussee  aanndd  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  ppuubblliicc..  

33..  IIff  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn,,  cchhaannggeess  aarree  mmaaddee  iinn  tthhee  

ddiissttrriicctt  bboouunnddaarriieess  oorr  ootthheerr  mmaatttteerr  ppoorrttrraayyeedd  oonn  tthhee  OOffffiicciiaall  ZZoonniinngg  MMaapp((ss)),,  ssuucchh  

cchhaannggeess  sshhaallll  bbee  eenntteerreedd  oonn  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ppaarrtt  ooff  tthhee  OOffffiicciiaall  ZZoonniinngg  MMaapp((ss))  

pprroommppttllyy  aafftteerr  tthhee  aammeennddmmeenntt  hhaass  bbeeeenn  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  ggoovveerrnniinngg  bbooddyy  wwiitthh  aann  

eennttrryy  oonn  tthhee  OOffffiicciiaall  ZZoonniinngg  MMaapp((ss))  aass  ffoolllloowwss::  

““OOnn  ((ddaattee)),,  bbyy  ooffffiicciiaall  aaccttiioonn  ooff  tthhee  CCoouunnttyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cchhaannggee  wwaass  mmaaddee  iinn  tthhee  

OOffffiicciiaall  ZZoonniinngg  MMaapp((ss))  ((bbrriieeff  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  cchhaannggee)),,  ““wwhhiicchh  eennttrryy  

sshhaallll  bbee  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  aanndd  aatttteesstteedd  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  

CClleerrkk..””  
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NNoo  aammeennddmmeenntt  ttoo  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn  wwhhiicchh  iinnvvoollvveess  mmaatttteerr  ppoorrttrraayyeedd  oonn  tthhee  OOffffiicciiaall  

ZZoonniinngg  MMaapp((ss))  sshhaallll  bbeeccoommee  eeffffeeccttiivvee  uunnttiill  aafftteerr  ssuucchh  cchhaannggee  aanndd  eennttrryy  hhaavvee  bbeeeenn  

mmaaddee  oonn  ssaaiidd  mmaapp((ss))..  

44..  NNoo  cchhaannggeess  ooff  aannyy  nnaattuurree  sshhaallll  bbee  mmaaddee  iinn  tthhee  OOffffiicciiaall  ZZoonniinngg  MMaapp((ss))  oorr  mmaatttteerr  

sshhoowwnn  tthheerreeoonn  eexxcceepptt  iinn  ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  tthhee  pprroocceedduurreess  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn..  

55..  IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  tthhee  OOffffiicciiaall  ZZoonniinngg  MMaapp((ss))  bbeeccoommee  ddaammaaggeedd,,  ddeessttrrooyyeedd,,  lloosstt  oorr  

ddiiffffiiccuulltt  ttoo  iinntteerrpprreett,,  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  mmaayy,,  bbyy  rreessoolluuttiioonn,,  aaddoopptt  aa  nneeww  OOffffiicciiaall  

ZZoonniinngg  MMaapp((ss))  wwhhiicchh  sshhaallll  ssuuppeerrsseeddee  tthhee  pprriioorr  OOffffiicciiaall  ZZoonniinngg  MMaapp((ss))..  

TThhee  nneeww  OOffffiicciiaall  ZZoonniinngg  MMaapp((ss))  mmaayy  ccoorrrreecctt  ddrraaffttiinngg  oorr  ootthheerr  eerrrroorrss  oorr  oommiissssiioonnss  iinn  

tthhee  pprriioorr  OOffffiicciiaall  ZZoonniinngg  MMaapp((ss)),,  bbuutt  nnoo  ssuucchh  ccoorrrreeccttiioonn  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  eeffffeecctt  ooff  

aammeennddiinngg  tthhee  oorriiggiinnaall  OOffffiicciiaall  ZZoonniinngg  MMaapp((ss))  oorr  aannyy  ssuubbsseeqquueenntt  aammeennddmmeenntt  tthheerreeooff..  

44..44  RRUULLEESS  FFOORR  IINNTTEERRPPRREETTAATTIIOONN  OOFF  DDIISSTTRRIICCTT  BBOOUUNNDDAARRIIEESS  

WWhheerree  uunncceerrttaaiinnttyy  eexxiissttss  aass  ttoo  tthhee  bboouunnddaarriieess  ooff  zzoonniinngg  ddiissttrriiccttss  aass  sshhoowwnn  oonn  tthhee  OOffffiicciiaall  

ZZoonniinngg  MMaapp,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rruulleess  sshhaallll  aappppllyy::  

11..  BBoouunnddaarriieess  iinnddiiccaatteedd  aass  aapppprrooxxiimmaatteellyy  ffoolllloowwiinngg  tthhee  cceenntteerr  lliinneess  ooff  rrooaaddss,,  hhiigghhwwaayyss,,  

oorr  aalllleeyyss  sshhaallll  bbee  ccoonnssttrruueedd  ttoo  ffoollllooww  ssuucchh  cceenntteerr  lliinneess;;  

22..  BBoouunnddaarriieess  iinnddiiccaatteedd  aass  aapppprrooxxiimmaatteellyy  ffoolllloowwiinngg  ppllaatttteedd  lloott  lliinneess  sshhaallll  bbee  ccoonnssttrruueedd  

aass  ffoolllloowwiinngg  ssuucchh  lloott  lliinneess;;  

33..  BBoouunnddaarriieess  iinnddiiccaatteedd  aass  aapppprrooxxiimmaatteellyy  ffoolllloowwiinngg  cciittyy  oorr  vviillllaaggee  lliimmiittss  sshhaallll  bbee  

ccoonnssttrruueedd  aass  ffoolllloowwiinngg  ssuucchh  cciittyy  oorr  vviillllaaggee  lliimmiittss;;  

44..  BBoouunnddaarriieess  iinnddiiccaatteedd  aass  ffoolllloowwiinngg  rraaiillrrooaadd  lliinneess  sshhaallll  bbee  ccoonnssttrruueedd  ttoo  bbee  mmiiddwwaayy  

bbeettwweeeenn  tthhee  mmaaiinn  ttrraacckkss;;  

55..  BBoouunnddaarriieess  iinnddiiccaatteedd  aass  ppaarraalllleell  ttoo  oorr  eexxtteennssiioonn  ooff  ffeeaattuurreess  iinnddiiccaatteedd  iinn  ssuubbsseeccttiioonn  11  

tthhrroouugghh  44  aabboovvee  sshhaallll  bbee  ssoo  ccoonnssttrruueedd..    DDiissttaanncceess  nnoott  ssppeecciiffiiccaallllyy  iinnddiiccaatteedd  oonn  tthhee    

ffiicciiaall  ZZoonniinngg  MMaapp((ss))  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  ssccaallee  ooff  tthhee  mmaapp..  

66..  WWhheerree  pphhyyssiiccaall  oorr  ccuullttuurraall  ffeeaattuurreess  eexxiissttiinngg  oonn  tthhee  ggrroouunndd  aarree  aatt  vvaarriiaannccee  wwiitthh  tthhoossee  

sshhoowwnn  oonn  tthhee  OOffffiicciiaall  ZZoonniinngg  MMaapp((ss)),,  oorr  iinn  ootthheerr  cciirrccuummssttaanncceess  nnoott  ccoovveerreedd  bbyy  

ssuubbsseeccttiioonn  11  tthhrroouugghh  55  aabboovvee,,  tthhee  BBooaarrdd  ooff  ZZoonniinngg  AAddjjuussttmmeenntt  sshhaallll  iinntteerrpprreett  tthhee  

ddiissttrriicctt  bboouunnddaarriieess..  

77..    WWhheerree  aa  ddiissttrriicctt  bboouunnddaarryy  lliinnee  ddiivviiddeess  aa  lloott  wwhhiicchh  wwaass  iinn  ssiinnggllee  oowwnneerrsshhiipp  aatt  tthhee  ttiimmee  

ooff  ppaassssaaggee  ooff  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn  tthhee  BBooaarrdd  ooff  ZZoonniinngg  AAddjjuussttmmeenntt  mmaayy  ppeerrmmiitt,,  aass  aann  

eexxcceeppttiioonn,,  tthhee  eexxtteennssiioonn  ooff  tthhee  rreegguullaattiioonnss  ffoorr  eeiitthheerr  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  lloott  nnoott  ttoo  eexxcceeeedd  

oonnee  hhuunnddrreedd  aanndd  ffiiffttyy  ((115500))  ffeeeett  bbeeyyoonndd  tthhee  ddiissttrriicctt  lliinnee  iinnttoo  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ppoorrttiioonn  ooff  

tthhee  lloott..  
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  AARRTTIICCLLEE  55  

ZZOONNIINNGG  DDIISSTTRRIICCTTSS  

55..11  AAGG--11  AAGGRRIICCUULLTTUURREE  DDIISSTTRRIICCTT  

55..1111  IINNTTEENNTT::  TThhiiss  ddiissttrriicctt  iiss  ddeessiiggnnaatteedd  ffoorr  ggeenneerraall  aaggrriiccuullttuurree  uussee  aanndd  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  

pprreesseerrvvee  aanndd  pprrootteecctt  aaggrriiccuullttuurree  pprroodduuccttiioonn  ffrroomm  eennccrrooaacchhmmeenntt  bbyy  iinnccoommppaattiibbllee  uusseess..  

55..1122  PPEERRMMIITTTTEEDD  PPRRIINNCCIIPPAALL  UUSSEESS  AANNDD  SSTTRRUUCCTTUURREESS::  TThhee  ffoolllloowwiinngg  sshhaallll  bbee  

ppeerrmmiitttteedd  aass  uusseess  bbyy  rriigghhtt::  

11..  GGeenneerraall  ffaarrmmiinngg  aanndd  rraanncchhiinngg  aaccttiivviittiieess,,  eexxcclluuddiinngg  aannyy  eexxppaannssiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  oorr  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  iinntteennssiivvee  lliivveessttoocckk  ccoonnffiinneemmeenntt  ffaacciilliittiieess//ooppeerraattiioonnss  aass  ddeeffiinneedd  iinn  

SSeeccttiioonn  33..4488..    AAnniimmaall  lliimmiittaattiioonnss  wwiitthhiinn  oonnee  ((11))  mmiillee  ooff  tthhee  ccoorrppoorraattee  lliimmiittss  ooff  tthhee  

CCiittyy  ooff  CCuurrttiiss,,  VViillllaaggeess  ooff  EEuussttiiss,,  MMaayywwoooodd,,  MMoooorreeffiieelldd  aanndd  SSttoocckkvviillllee  llooccaatteedd  oonn  

aann  AAGG--11  oorr      AAGG--RR  zzoonniinngg  ttrraacctt  ooff  llaanndd  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

AA..  CCaattttllee  --  550000  hheeaadd  

BB..  DDaaiirryy  CCaattttllee  --  6600  hheeaadd  

CC..  HHooggss  --  220000  hheeaadd  

DD..  SSoowwss  --  2200  hheeaadd  

EE..  NNuurrsseerryy  PPiiggss  --  220000  hheeaadd  

FF..  SShheeeepp  --  110000  hheeaadd  

GG..  TTuurrkkeeyyss  --  440000  bbiirrddss  

HH..  LLaayyeerrss  aanndd  BBrrooiilleerrss  --  440000  bbiirrddss  

II..  FFiisshh  --  22,,000000  ffiisshh  

JJ..  FFuurr--bbeeaarriinngg  --  220000  hheeaadd  

OOtthheerr  ccoonnddiittiioonnss  iinncclluuddee::  

AA..   TTrraacctt  ooff  llaanndd  mmuusstt  bbee  llooccaatteedd  aatt  lleeaasstt  oonnee  ((11))  mmiillee  ffrroomm  aannyy  rreessiiddeennccee  oorr  

ccoommmmeerrcciiaall  oorr  iinndduussttrriiaall  ffaacciilliittyy,,  oorr  cchhuurrcchh  oorr  sscchhooooll,,  oorr  aannyy  ootthheerr  ffaacciilliittyy  

ooppeerraatteedd  aanndd//oorr  uuttiilliizzeedd  bbyy  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc  ootthheerr  tthhaann  tthhee  rreessiiddeennccee  ooff  tthhee  

oowwnneerr  aanndd//oorr  ooppeerraattoorr  ooff  tthhee  ssuubbjjeecctt  ffaacciilliittyy;;  aanndd  

BB..  TToottaall  lliimmiitt  ooff  lliivveessttoocckk  aatt  oonnee  ffaacciilliittyy  llooccaatteedd  wwiitthhiinn  oonnee  ((11))  mmiillee  ooff  tthhee  

ccoorrppoorraattee  lliimmiittss  ooff  aannyy  vviillllaaggee  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  11,,000000  hheeaadd..  

CC..  NNoo  llaaggoooonnss  ppeerrmmiitttteedd..  

22..  PPuubblliicc  UUsseess::  IInncclluuddiinngg  ffiirree  ssttaattiioonnss,,  ppuubblliicc  eelleemmeennttaarryy  aanndd  hhiigghh  sscchhoooollss,,  ccoolllleeggeess,,  

ppuubblliicc  uuttiilliittiieess  aanndd  uuttiilliittyy  ddiissttrriibbuuttiioonn  ssyysstteemmss;;  
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33..  BBuullkk  ggrraaiinn  aanndd  pprroodduuccee  ssttoorraaggee,,  eexxcclluuddiinngg  ccoommmmeerrcciiaall  wwaarreehhoouusseess;;  

44..  IIrrrriiggaattiioonn,,  fflloooodd,,  eerroossiioonn  aanndd  sseeddiimmeenntt  ccoonnttrrooll  pprroojjeeccttss;;  

55..  SSiinnggllee  ffaammiillyy  ddwweelllliinnggss,,  iinncclluuddiinngg  rraanncchh  aanndd  ffaarrmm  ddwweelllliinnggss;;  aanndd  oonnee  aaddddiittiioonnaall  

ssiinnggllee//ttwwoo  ffaammiillyy  ddwweelllliinngg  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  hhoouussiinngg  rreellaattiivveess  oorr  ppeerrmmaanneenntt  

aaggrriiccuullttuurree  wwoorrkkeerrss..      

AA..   AAllll  ssiinnggllee  ffaammiillyy  ddwweelllliinnggss  nnoott  oowwnneedd  bbyy  aann  iinntteennssiivvee  lliivveessttoocckk  ccoonnffiinneemmeenntt  

ffaacciilliittyy//ooppeerraattiioonn  mmuusstt  bbee  llooccaatteedd  aatt  lleeaasstt  oonn  ((11//22))  mmiillee  ffrroomm  tthhee  oouutteerr  

bboouunnddaarriieess  ooff  aann  eexxiissttiinngg  rruummiinnaanntt  iinntteennssiivvee  lliivveessttoocckk  ccoonnffiinneemmeenntt  

ffaacciilliittyy//ooppeerraattiioonn,,  oorr  ((rreeffeerreennccee  66..44,,  11bb  ffoorr  sseettbbaacckkss))  ffrroomm  tthhee  oouutteerr  

bboouunnddaarriieess  ooff  aann  eexxiissttiinngg  ssiimmppllee  ssttoommaacchh  iinntteennssiivvee  lliivveessttoocckk  ccoonnffiinneemmeenntt  

ffaacciilliittyy//ooppeerraattiioonn;;  

BB..  EExxiissttiinngg  ffaarrmmsstteeaaddss,,  aass  ooff  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddaattee  ooff  tthhiiss  oorrddiinnaaccee  ((DDeecceemmbbeerr  66,,  

11999999)),,  ooff  ffoorrttyy  ((4400))  aaccrreess  oorr  mmoorree  nnoott  pprreevviioouussllyy  ssuubbddiivviiddeedd,,  aass  ddeeffiinneedd  iinn  

tthhee  zzoonniinngg  rreegguullaattiioonnss,,  ccaann  bbee  ssuubbddiivviiddeedd  oonnee  ttiimmee  iinnttoo  ttwwoo  ppaarrcceellss,,  tthhee  

mmiinniimmuumm  ssiizzee  ooff  oonnee  ooff  ssaaiidd  ppaarrcceellss  sshhaallll  nnoott  bbee  lleessss  tthhaann  tthhrreeee  ((33))  aaccrreess..  

PPaarrcceell  mmuusstt  ccoonnttaaiinn  aann  uupp--ttoo--ddaattee  rreessiiddeennccee  iinn  lliivvaabbllee  ccoonnddiittiioonn..    TThhiiss  iiss  

ssuubbjjeecctt  ttoo  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  aapppprroovvaall..  

CC..  AAllll  ssiinnggllee  ffaammiillyy  ddwweelllliinnggss  sshhaallll  hhaavvee  ddiirreecctt  ffrroonnttaaggee  oonn,,  oorr  ddiirreecctt  aacccceessss  ttoo,,  

aann  iimmpprroovveedd  ccoouunnttyy  rrooaadd;;  

DD..  TThhee  ppaarrcceell  ooff  llaanndd  uuppoonn  wwhhiicchh  tthhee  ssiinnggllee  ffaammiillyy  ddwweelllliinngg  iiss  llooccaatteedd  mmuusstt  

hhaavvee  aacccceessss  ttoo  aa  ssaaffee  ddoommeessttiicc  wwaatteerr  ssuuppppllyy  aanndd  sseewwaaggee  ffaacciilliittiieess..    TThhee  

rreessiiddeennccee  mmuusstt  mmeeeett  tthhee  ssttaannddaarrddss  aanndd  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  

NNeebbrraasskkaa  SSttaattee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHeeaalltthh  aanndd  HHuummaann  SSeerrvviicceess..          

EE..  TThhee  sseettbbaacckk  rreeqquuiirreemmeennttss  ssppeecciiffiiccaallllyy  sseett  ffoorrtthh  hheerreeiinn  mmaayy  bbee  ddeeccrreeaasseedd  bbyy      

aann  aapppplliiccaanntt,,  ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  aanndd//oorr  eexxppaannssiioonn  ooff  aa  lliivveessttoocckk  ooppeerraattiioonn  

aanndd//oorr  aa  ssiinnggllee  ffaammiillyy  rreessiiddeennccee,,  nnoott  ooff  tthhee  ssaammee  oowwnneerrsshhiipp  ooff  tthhee  ssaaiidd    

CCoonnffiinneemmeenntt//IInntteennssiivvee  LLiivveessttoocckk  OOppeerraattiioonn  bbyy  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  aa  SSppeecciiaall  UUssee  

PPeerrmmiitt,,  wwhhiicchh  aapppprroovvaall  sshhaallll  iinncclluuddee  aa  ccoonnffiinneemmeenntt//IInntteennssiivvee  LLiivveessttoocckk    

OOppeerraattiioonn  IImmppaacctt  EEaasseemmeenntt,,  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  tthhee    

hheeaalltthh,,  ssaaffeettyy,,  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  ggeenneerraall  wweellffaarree,,  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  pprrooppeerrttyy    

oowwnneerr((ss))  aanndd  tteennaanntt((ss)),,  iiff  aapppplliiccaabbllee,,  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  wwhhiicchh  sshhaallll  bbee  aaffffeecctteedd  

bbyy  ssaaiidd  ddeeccrreeaassee  iinn  sseettbbaacckk..    SSaaiidd  eeaasseemmeenntt  sshhaallll  bbee  aacckknnoowwlleeddggeedd  bbeeffoorree  aa      

NNoottaarryy  PPuubblliicc,,  ffiilleedd  aanndd  rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  RReeggiisstteerr  ooff  DDeeeeddss  ooff    

FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy,,  aanndd  iinnddeexxeedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  pprrooppeerrttyy  ddeessccrriibbeedd  tthheerreeiinn..    SSaaiidd      

ffiilliinngg  aanndd  rreeccoorrddss  sshhaallll  bbee  eevviiddeennccee  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  oowwnneerr((ss))  aanndd  tteennaanntt((ss)),,  iiff  

aapppplliiccaabbllee,,  ccoonnsseenntt  ttoo  tthhee  ddeeccrreeaassee  iinn  tthhee  sseettbbaacckk  ddiissttaannccee  aass  sseett  ffoorrtthh  hheerreeiinn..  
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SSaaiidd  EEaasseemmeenntt  sshhaallll  rruunn  wwiitthh  tthhee  llaanndd  aanndd  bbee  bbiinnddiinngg  uuppoonn  tthhee  

ccuurrrreenntt  aanndd  ffuuttuurree  oowwnneerr((ss))  aanndd  tteennaanntt((ss))  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  ddeessccrriibbeedd  tthheerreeiinn..  

IInn  tthhee  eevveenntt  tthhee  CCoonnffiinneemmeenntt//IInntteennssiivvee  LLiivveessttoocckk  OOppeerraattiioonn  iiss  ddiissccoonnttiinnuueedd  

aanndd  ddiissmmaannttlleedd  aanndd//oorr  aabbaannddoonneedd  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  ttwweennttyy  ffoouurr  ((2244))  mmoonntthhss  

tthheenn  ssaaiidd  eeaasseemmeenntt  sshhaallll  bbee  aauuttoommaattiiccaallllyy  rreelleeaasseedd  bbyy  rreeccoorrddiinngg  iinn  tthhee  OOffffiiccee  

ooff  tthhee  RReeggiisstteerr  ooff  DDeeeeddss,,  aa  lleeggaall  aaffffiiddaavviitt,,  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  oorriiggiinnaattoorrss  aanndd//oorr  

ssuucccceeeeddiinngg  pprrooppeerrttyy  oowwnneerrss,,  ooff  tthhee  rreeccoorrddeedd  IImmppaacctt  EEaasseemmeenntt,,  wwiitthh  aannyy  

ffuuttuurree  eeaasseemmeennttss  ttoo  bbee  hhaannddlleedd  aass  aa  nneewwllyy  eessttaabblliisshheedd  eeaasseemmeenntt  ccoonnssiissttiinngg  

ooff  aapppprroopprriiaattee  rreeqquuiirreemmeennttss..SSeettbbaacckk  ddiissttaanncceess  sshhaallll  bbee  mmeeaassuurreedd  ffrroomm  tthhee  

nneeaarreesstt  ppooiinntt  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  wwhhiicchh  sshhaallll  bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  ggrraannttiinngg  ooff  ssaaiidd  

eeaasseemmeenntt  ttoo  tthhee  bbuuiillddiinnggss,,  llaaggoooonnss,,  aanndd//oorr  lliivveessttoocckk  wwaassttee  ssttoorraaggee  oorr  

aapppplliiccaattiioonn  ssiittee((ss))  ooff  tthhee  aapppplliiccaanntt..    EEaasseemmeennttss  uunnddeerr  tthhiiss  sseeccttiioonn  sshhaallll  bbee  

rreeqquuiirreedd  ffoorr  aapppplliiccaannttss  ffoorr  CCoonnffiinneemmeenntt//IInntteennssiivvee  LLiivveessttoocckk  OOppeerraattiioonnss  nnoott  

mmeeeettiinngg  tthhee  sseettbbaacckkrreeqquuiirreemmeennttss,,  aanndd  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  ffaacciilliittyy  oorr  ffaacciilliittiieess  

aanndd//oorr  ssiittee((ss))  wwhheerreelliivveessttoocckk  wwaassttee  iiss  ssttoorreedd  oorr  wwhheerree  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  

lliivveessttoocckk  wwaassttee  oonn  llaannddoowwnneedd  aanndd//oorr  lleeaasseedd  ((rreenntteedd))  iiss  iinntteennddeedd  ffoorr  tthhee  

ppuurrppoossee  ooff  lliivveessttoocckk  wwaassttee  ddiissppoossaall..  

66..  GGrreeeennhhoouusseess  aanndd  ggaarrddeenn  cceenntteerrss;;  

77..  BBeedd  aanndd  bbrreeaakkffaasstt;;  aanndd  

88..    CChhuurrcchheess,,  ppllaacceess  ooff  wwoorrsshhiipp  aanndd  cceemmeetteerriieess..  

99..    OOiill  wweellll  ttaannkk  bbaatttteerriieess  aanndd  aacccceessss  rrooaaddwwaayyss..  

55..1133  PPEERRMMIITTTTEEDD  AACCCCEESSSSOORRYY  UUSSEESS  AANNDD  SSTTRRUUCCTTUURREESS::  TThhee  ffoolllloowwiinngg  aacccceessssoorryy  

uusseess  aanndd  ssttrruuccttuurreess  sshhaallll  bbee  ppeerrmmiitttteedd::  

11..  AAcccceessssoorryy  uusseess  aanndd  ssttrruuccttuurreess  nnoorrmmaallllyy  aappppuurrtteennaanntt  ttoo  tthhee  ppeerrmmiitttteedd  uusseess  aanndd  

ssttrruuccttuurreess  aanndd  ttoo  uusseess  aanndd  ssttrruuccttuurreess  ppeerrmmiitttteedd  aass  ssppeecciiaall  uusseess;;  

22..  HHoommee  ooccccuuppaattiioonnss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  AArrttiiccllee  88;;  aanndd  

33..  RRooaaddssiiddee  ssttaannddss  ffoorr  tthhee  tteemmppoorraarryy  ssaallee  ooff  pprroodduuccee..  

44..  SSmmaallll  wwiinndd  eenneerrggyy  ssyysstteemmss  ooff  lleessss  tthhaann  110000  KKWW  ccaappaacciittyy..    ((SSeeee  AARRTTIICCLLEE  1155  ooff  

tthheessee  RReegguullaattiioonnss))  

55..1144  PPEERRMMIITTTTEEDD  SSPPEECCIIAALL  UUSSEESS::  AA  bbuuiillddiinngg  oorr  pprreemmiisseess  mmaayy  bbee  uusseedd  ffoorr  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  ppuurrppoosseess  iinn  tthhee  ““AAGG--11””  AAggrriiccuullttuurree  DDiissttrriicctt  iiff  aa  ssppeecciiaall  ppeerrmmiitt  ffoorr  ssuucchh  uussee  hhaass  

bbeeeenn  oobbttaaiinneedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  AArrttiiccllee  66  ooff  tthheessee  rreegguullaattiioonnss..  

11..  AAiirrppoorrttss  aanndd  hheelliippoorrttss  iinncclluuddiinngg  ccrroopp  dduussttiinngg  ssttrriippss;;  

5. Solar collection systems.
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22..  SSeewwaaggee  ttrreeaattmmeenntt  ppllaannttss  ffoorr  pprriimmaarryy  aanndd  sseeccoonnddaarryy  ttrreeaattmmeenntt;;  ppuubblliicc  aanndd  pprriivvaattee  

ssaanniittaarryy  llaannddffiillllss;;  ggrraavveell  ppllaannttss  aanndd  aasspphhaalltt  oorr  ccoonnccrreettee  bbaattcchh  ppllaannttss;;  

33..  AAggrriiccuullttuurree  sseerrvviiccee  eessttaabblliisshhmmeennttss  pprriimmaarriillyy  eennggaaggeedd  iinn  ppeerrffoorrmmiinngg  aaggrriiccuullttuurraall,,  

aanniimmaall  hhuussbbaannddrryy  oorr  hhoorrttiiccuullttuurraall  sseerrvviicceess  oonn  aa  ffeeee  oorr  ccoonnttrraacctt  bbaassiiss;;  aaggrriiccuullttuurraall  

ggrraaiinn  pprroodduucctt  mmiilllliinngg  aanndd  pprroocceessssiinngg;;  ccoommmmeerrcciiaall  ggrraaiinn  wwaarreehhoouusseess,,  eessttaabblliisshhmmeennttss  

eennggaaggeedd  iinn  ppeerrffoorrmmiinngg  sseerrvviicceess  ssuucchh  aass  ccrroopp  dduussttiinngg,,  ffrruuiitt  ppiicckkiinngg,,  ggrraaiinn  cclleeaanniinngg,,  

hhaarrvveessttiinngg  aanndd  pplloowwiinngg;;  ffaarrmm  eeqquuiippmmeenntt  sseerrvviicceess  aanndd  rreeppaaiirr;;  

44..  BBrrooaaddccaasstt  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ttoowweerrss  aanndd  ssttaattiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  oorr  

llaanndd  mmoobbiillee  ttoowweerrss  ooff  mmoorree  tthhaann  110000  ffeeeett;;    ((SSeeee  AARRTTIICCLLEE  1144  ooff  tthheessee  RReegguullaattiioonnss))  

55..  PPuubblliicc  aanndd  pprriivvaattee  rreeccrreeaattiioonnaall  uusseess,,  iinncclluuddiinngg  ppaarrkkss  aanndd  ppllaayyggrroouunnddss,,  ccaammppggrroouunnddss  

aanndd  rriiddiinngg  ssttaabblleess;;  

66..  AAuuccttiioonn//ssaallee  bbaarrnnss  aanndd  yyaarrddss;;  

77..  FFaacciilliittiieess  ffoorr  tthhee  ccoommmmeerrcciiaall  ssttoorraaggee  oorr  ssaallee  ooff  ffeerrttiilliizzeerr  oorr  ttooxxiicc  oorr  ffllaammmmaabbllee  

aaggrriiccuullttuurraall  cchheemmiiccaallss;;  

88..  SSaallvvaaggee  oorr  jjuunnkk  yyaarrddss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  SSeeccttiioonn  66..33;;  

99..  MMiinneerraall  eexxttrraaccttiioonn,,  wwhhiicchh  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg,,  ssaanndd  aanndd  ggrraavveell  eexxttrraaccttiioonn  aanndd  

qquuaarrrriieess;;  

1100..  PPrriivvaattee  eelleemmeennttaarryy,,  hhiigghh  sscchhoooollss  aanndd  ccoolllleeggeess;;  

1111..  EExxppaannssiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  oorr  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  nneeww  iinntteennssiivvee  lliivveessttoocckk  ccoonnffiinneemmeenntt  
ffaacciilliittiieess//ooppeerraattiioonnss  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  SSeeccttiioonn  33..4488  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  SSeeccttiioonn  66..44;;  

1122..  VVeetteerriinnaarryy  ffaacciilliittiieess;;  

1133..  DDoogg  bbrreeeeddiinngg  eessttaabblliisshhmmeennttss  aanndd  kkeennnneellss;;  

1144..  MMaannuuffaaccttuurriinngg,,  CCoommmmeerrcciiaall  aanndd//oorr  IInndduussttrriiaall  ooppeerraattiioonnss;;  

1155..  HHoossppiittaallss,,  ppeennaall  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  ssaanniittaarriiuummss;;  

1166..  NNuurrssiinngg  aanndd  ccaarree  hhoommeess;;  

1177..  PPuubblliicc  aanndd  pprriivvaattee,,  iinncclluuddiinngg  nnoonn--pprrooffiitt,,  cchhaarriittaabbllee  iinnssttiittuuttiioonnss;;  aanndd  

1188..  RReeccrreeaattiioonnaall  mmootteell--llooddggiinngg,,  bbeedd  aanndd  bbrreeaakkffaasstt;;  

1199..      CCoommmmeerrcciiaall//uuttiilliittyy  ggrraaddee  wwiinndd  eenneerrggyy  ssyysstteemm  ooff  mmoorree  tthhaann  110000  KKWW  ccaappaacciittyy..  ((SSeeee  

AARRTTIICCLLEE  1155  ooff  tthheessee  RReegguullaattiioonnss))  

20. Solar Farms.  (See ARTICLE 16 of these Regulations)
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55..1155  PPRROOHHIIBBIITTEEDD  UUSSEESS  AANNDD  SSTTRRUUCCTTUURREESS::  AAllll  ootthheerr  uusseess  aanndd  ssttrruuccttuurreess  wwhhiicchh  aarree  

nnoott  ssppeecciiaallllyy  ppeerrmmiitttteedd  oorr  nnoott  ppeerrmmiissssiibbllee  aass  ssppeecciiaall  uusseess  sshhaallll  bbee  pprroohhiibbiitteedd  ffrroomm  tthhee  AAGG--11  

AAggrriiccuullttuurree  DDiissttrriicctt..  

55..1166  SSPPEECCIIAALL  RREEGGUULLAATTIIOONNSS::  DDiissppoossaall  ooff  aannyy  ccoonnffiinneemmeenntt  oorr  ffeeeeddlloott  wwaassttee  oonn  llaanndd  

wwiitthhiinn  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  ootthheerr  tthhaann  oonn  tthhee  pprrooppeerrttyy  uuppoonn  wwhhiicchh  tthhee  ccoonnffiinneemmeenntt  oorr  ffeeeeddlloott  iiss  

llooccaatteedd,,  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  lliicceennssee  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  wwaassttee  ddiissppoossaall  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  SSttaattee  ooff  NNeebbrraasskkaa,,  aanndd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmiinniimmuumm  ssaanniittaattiioonn  aanndd  ooddoorr  

pprraaccttiicceess,,  aanndd  tthhoossee  ccoonnddiittiioonnss  iimmppoosseedd  bbyy  tthhee  ppllaannnniinngg  ccoommmmiissssiioonn  uuppoonn  tthhee  pprrooppeerrttyy  

oowwnneerr  ooff  llaanndd  uuppoonn  wwhhiicchh  tthhee  wwaassttee  iiss  ttoo  bbee  ddiissppoosseedd,,  iinn  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  hheeaalltthh,,  ssaaffeettyy  

aanndd  ggeenneerraall  wweellffaarree  ooff  tthhee  ppuubblliicc,,  aanndd  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

CCoommmmiissssiioonneerrss::  

aa..  NNoo  lliivveessttoocckk  wwaassttee  ddiissppoossaall  sshhaallll  bbee  cclloosseerr  tthhaann  tthhiirrtteeeenn  hhuunnddrreedd  aanndd  ttwweennttyy  

((11,,332200))  ffeeeett  ttoo  aa  nneeiigghhbboorrss  rreessiiddeennccee,,  UUNNLLEESSSS  AAGGRREEEEDD  TTOO  TTHHRROOUUGGHH  TTHHEE  

UUSSEE  OOFF  AANN  IIMMPPAACCTT  EEAASSEEMMEENNTT  33..4444  

bb..  AAnn  iinntteennssiivvee  lliivveessttoocckk  ccoonnffiinneemmeenntt  ffaacciilliittyy//ooppeerraattiioonn  wwhhiicchh  iiss  ddeessiiggnneedd  wwiitthh  aa  

nnoonn--ppeerrvviioouuss  fflloooorr  iinn  oorrddeerr  ttoo  fflluusshh  aallll  wwaassttee  ttoo  aa  ttwwoo--ssttaaggee  llaaggoooonn  ssyysstteemm;;  tthhee  

ttwwoo--ssttaaggee  ssyysstteemm  mmuusstt  bbee  ddoouubbllee  lliinneedd..    TThhee  ssoolliiddss  ffrroomm  tthhee  ffiirrsstt  ppiitt  wwhheenn  

rreemmoovveedd  mmuusstt  bbee  ddiisskkeedd  iinn  wwiitthhiinn  2244  hhoouurrss  aanndd  bbee  oonnee  ((11))  mmiillee  aawwaayy  ffrroomm  aannyy  

rreessiiddeennccee,,  oorr  cchhiisseell  iinnjjeecctteedd  aatt  aa  mmiinniimmuumm  ddeepptthh  ooff  1100  --  1122  iinncchheess..    

cc..  TThheerree  sshhaallll  bbee  nnoo  ssttoorraaggee  ooff  lliivveessttoocckk  wwaassttee  wwiitthhiinn  aa  ddeessiiggnnaatteedd  fflloooodd  ppllaaiinn  oorr  

ffllooooddwwaayy..  

dd..  NNoo  lliivveessttoocckk  wwaassttee  sshhaallll  bbee  ddiissppoosseedd  ooff  wwiitthhiinn  aa  ddeessiiggnnaatteedd  fflloooodd  ppllaaiinn  oorr  

ffllooooddwwaayy..  

ee..  NNoo  lliivveessttoocckk  wwaassttee  mmaayy  bbee  ddiissppoosseedd  ooff  bbyy  uussiinngg  aa  cceenntteerr  ppiivvoott    iirrrriiggaattiioonn  ssyysstteemm..  

ff..    TThhee  sseettbbaacckk  rreeqquuiirreemmeennttss  ssppeecciiffiiccaallllyy  sseett  ffoorrtthh  hheerreeiinn  mmaayy  bbee  ddeeccrreeaasseedd  bbyy  aann  

aapppplliiccaanntt,,  ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  aanndd//oorr  eexxppaannssiioonn  ooff  aa  lliivveessttoocckk  ooppeerraattiioonn  aanndd//oorr  aa  

ssiinnggllee  ffaammiillyy  rreessiiddeennccee,,  nnoott  ooff  tthhee  ssaammee  oowwnneerrsshhiipp  ooff  tthhee  ssaaiidd  CCoonnffiinneemmeenntt//IInntteennssiivvee  

LLiivveessttoocckk  OOppeerraattiioonn  bbyy  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  aa  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt,,  wwhhiicchh  aapppprroovvaall  sshhaallll  

iinncclluuddee  aa  ccoonnffiinneemmeenntt//IInntteennssiivvee  LLiivveessttoocckk  OOppeerraattiioonn  IImmppaacctt  EEaasseemmeenntt,,  wwhheerree  

aapppprroopprriiaattee  ffoorr  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  hheeaalltthh,,  ssaaffeettyy,,  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  ggeenneerraall  wweellffaarree,,  

ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  pprrooppeerrttyy  oowwnneerr((ss))  aanndd  tteennaanntt((ss)),,  iiff  aapppplliiccaabbllee,,  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  wwhhiicchh  

sshhaallll  bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  ssaaiidd  ddeeccrreeaassee  iinn  sseettbbaacckk..      SSaaiidd  eeaasseemmeenntt  sshhaallll  bbee  

aacckknnoowwlleeddggeedd  bbeeffoorree  aa  NNoottaarryy  PPuubblliicc,,  ffiilleedd  aanndd  rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  RReeggiisstteerr  

ooff  DDeeeeddss  ooff  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy,,  aanndd  iinnddeexxeedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  pprrooppeerrttyy  ddeessccrriibbeedd  tthheerreeiinn..    

SSaaiidd  ffiilliinngg  aanndd  rreeccoorrddss  sshhaallll  bbee  eevviiddeennccee  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  oowwnneerr((ss))  aanndd  tteennaanntt((ss)),,  iiff  

aapppplliiccaabbllee,,  ccoonnsseenntt  ttoo  tthhee  ddeeccrreeaassee  iinn  tthhee  sseettbbaacckk  ddiissttaannccee  aass  sseett  ffoorrtthh  hheerreeiinn..    SSaaiidd  

EEaasseemmeenntt  sshhaallll  rruunn  wwiitthh  tthhee  llaanndd  aanndd  bbee  bbiinnddiinngg  uuppoonn  tthhee  ccuurrrreenntt  aanndd  ffuuttuurree  oowwnneerr((ss))  

aanndd  tteennaanntt((ss))  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  ddeessccrriibbeedd  tthheerreeiinn..    IInn  tthhee  eevveenntt  tthhee    CCoonnffiinneemmeenntt//  

IInntteennssiivvee  LLiivveessttoocckk  OOppeerraattiioonn  iiss  ddiissccoonnttiinnuueedd  aanndd  ddiissmmaannttlleedd  aanndd//oorr  aabbaannddoonneeddffoorr  aa  

ppeerriioodd  ooff  ttwweennttyy  ffoouurr  ((2244))  mmoonntthhss  tthheenn  ssaaiidd  eeaasseemmeenntt  sshhaallll  bbee  aauuttoommaattiiccaallllyy  rreelleeaasseedd  

bbyy  rreeccoorrddiinngg  iinn  tthhee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  RReeggiisstteerr  ooff  DDeeeeddss,,  aa  lleeggaall  aaffffiiddaavviitt,,  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  

oorriiggiinnaattoorrss  aanndd//oorr  ssuucccceeeeddiinngg  pprrooppeerrttyy  oowwnneerrss,,  ooff  tthhee  rreeccoorrddeedd  IImmppaacctt  EEaasseemmeenntt,,  
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wwiitthh  aannyy  ffuuttuurree  eeaasseemmeennttss  ttoo  bbee  hhaannddlleedd  aass  aa  nneewwllyy  eessttaabblliisshheedd  eeaasseemmeenntt  ccoonnssiissttiinngg  

ooff  aapppprroopprriiaattee  rreeqquuiirreemmeennttss..  

SSeettbbaacckk  ddiissttaanncceess  sshhaallll  bbee  mmeeaassuurreedd  ffrroomm  tthhee  nneeaarreesstt  ppooiinntt  ooff  tthheepprrooppeerrttyy  wwhhiicchh  sshhaallll  bbee  

aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  ggrraannttiinngg  ooff  ssaaiidd  eeaasseemmeenntt  ttoo  tthhee  bbuuiillddiinnggss,,  llaaggoooonnss,,  aanndd//oorr  lliivveessttoocckk  wwaassttee  

ssttoorraaggee  oorr  aapppplliiccaattiioonn  ssiittee((ss))  ooff  tthhee  aapppplliiccaanntt..    EEaasseemmeennttss  uunnddeerr  tthhiiss  sseeccttiioonn  sshhaallll  bbee  

rreeqquuiirreedd  ffoorr  aapppplliiccaannttss  ffoorr  CCoonnffiinneemmeenntt//IInntteennssiivvee  LLiivveessttoocckk  OOppeerraattiioonnss  nnoott  mmeeeettiinngg  tthhee  

sseettbbaacckk  rreeqquuiirreemmeennttss,,  aanndd  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  ffaacciilliittyy  oorr  ffaacciilliittiieess  aanndd//oorr  ssiittee((ss))  wwhheerree  

lliivveessttoocckk  wwaassttee  iiss  ssttoorreedd  oorr  wwhheerree  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  lliivveessttoocckk  wwaassttee  oonn  llaanndd  oowwnneedd  

aanndd//oorr  lleeaasseedd  ((rreenntteedd))  iiss  iinntteennddeedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  lliivveessttoocckk  wwaassttee  ddiissppoossaall..  

55..1177  MMIINNIIMMUUMM  LLOOTT  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS  

  AAllll  PPeerrmmiitttteedd  PPrriinncciippllee  aanndd  PPeerrmmiitttteedd  SSppeecciiaall  UUsseess::  

LLoott  SSiizzee::  4400  aaccrreess  

55..1188    MMIINNIIMMUUMM  SSEETTBBAACCKK  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS  

FFrroonntt  SSeettbbaacckk::  TThheerree  sshhaallll  bbee  aa  mmiinniimmuumm  ffrroonntt  sseettbbaacckk  ooff  nnoott  lleessss  tthhaann  aa  ddeepptthh  ooff  

ttwweennttyy--ffiivvee  ((2255))  ffeeeett..  ((NNoo  ssttrruuccttuurree  sshhaallll  bbee  ccoonnssttrruucctteedd  cclloosseerr  tthhaann  2255  ffeeeett  

ffrroomm  tthhee  eeggee  ooff  aa  ccoouunnttyy  rrooaadd  rriigghhtt--ooff--wwaayy  eexxcceepptt  aass  lliisstteedd  uunnddeerr  55..1199aa))  

RReeaarr  SSeettbbaacckk::  NNoo  lliimmiittaattiioonnss;;  uunnlleessss  aabbuuttttiinngg  aa  rreessiiddeennttiiaall  ddiissttrriicctt  tthheenn  tthhee  mmiinniimmuumm  

rreeaarr  sseettbbaacckk  sshhaallll  bbee  ffiifftteeeenn  ((1155))  ffeeeett..  

SSiiddee  SSeettbbaacckk::  NNoo  lliimmiittaattiioonnss;;  uunnlleessss  aabbuuttttiinngg  aa  rreessiiddeennttiiaall  ddiissttrriicctt  tthheenn  tthhee  mmiinniimmuumm  

ssiiddee  sseettbbaacckk  sshhaallll  bbee  tteenn  ((1100))  ffeeeett..  

55..1199  MMAAXXIIMMUUMM  HHEEIIGGHHTT::  NNoo  lliimmiittaattiioonn..  

55..1199aa    DDuuee  ttoo  tthhee  ssppeecciiffiicc  ddeessiiggnn  ooff  aa  cceenntteerr  ppiivvoott  ffoorr  aa  ssppeecciiffiicc  llooccaattiioonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

sseettbbaacckk  sshhaallll  aappppllyy::    AAllll  cceenntteerr  ppiivvoott  ppooiinnttss,,  iinncclluuddiinngg  ssttrruuccttuurreess  ssuucchh  aass  aanncchhoorrss,,  ssttooppss  

aanndd  ppoowweerr  ssuupppplliieess  sshhaallll  bbee  ssoo  llooccaatteedd  tthhaatt  tthhee  ttoottaall  wwaatteerriinngg  ppaatttteerrnn,,  iinncclluuddiinngg  aannyy  eenndd  

gguunnss,,  sshhaallll  nnoott  eennccrrooaacchh  uuppoonn  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy  ooff  aannyy  ccoouunnttyy  rrooaadd..    FFuullll  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  

ddeessccrriibbeedd  sseettbbaacckkss  sshhaallll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ppiivvoott  oowwnneerr  wwiitthh  ddeessiiggnn  aassssuurraanncceess  

pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr,,  iinnssttaalllleerr,,  aanndd//oorr  ssuupppplliieerr..    PPiivvoott  oowwnneerrss  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  

NNeebbrraasskkaa  SSttaattee  SSttaattuuttee  SSeeccttiioonn  3399--330022..    AA  mmiinniimmuumm  sseettbbaacckk  ooff  tteenn  ffeeeett  ((1100  fftt..)),,  mmeeaassuurreedd  

ffrroomm  tthhee  rrooaadd  rriigghhtt--ooff--wwaayy  eeddggee  ooff  aannyy  ppeerrmmaanneenntt  ppaadd,,  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ooff  aallll  cceenntteerr  

ppiivvoott  ppooiinnttss  aanndd  aassssoocciiaatteedd  ssttrruuccttuurreess..    CCeenntteerr  ppiivvoott  ppooiinnttss  aarree  aa  ppeerrmmaanneenntt  ssttrruuccttuurree  aanndd  

sshhaallll  rreeqquuiirree  aann  aapppprroovveedd  zzoonniinngg  ppeerrmmiitt..    

DDoommeessttiicc  aanndd  SSttoocckk  WWaatteerr  WWeellllss  aanndd  AAcccceessssoorryy  EEqquuiippmmeenntt  sshhaallll  bbee  llooccaatteedd  nnoo  cclloosseerr  

tthhaann  tteenn((1100))  ffeeeett  ffrroomm  tthhee  eeddggee  ooff  aannyy  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  RRooaadd  RRiigghhtt  ooff  WWaayy..    TThhiiss  sshhaallll  

iinncclluuddee  aannyy  ffoouunnddaattiioonnss  oorr  ssuuppppoorrttiinngg  ssttrruuccttuurreess..  
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55..22  AAGG--RR  AAGGRRIICCUULLTTUURRAALL  RREESSIIDDEENNTTIIAALL  DDIISSTTRRIICCTT  

55..2211  IINNTTEENNTT::  TThhiiss  ddiissttrriicctt  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  pprroovviiddee  ffoorr  llooww--ddeennssiittyy,,  aaccrreeaaggee  rreessiiddeennttiiaall  

ddeevveellooppmmeenntt  iinn  sseelleecctteedd  aarreeaass  wwiitthhiinn  oorr  iinn  cclloossee  pprrooxxiimmiittyy  ttoo  tthhee  ccoorrppoorraattee  lliimmiittss  ooff  tthhee  

FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  vviillllaaggeess..    GGeenneerraallllyy,,  tthheessee  ddiissttrriiccttss  aarree  llooccaatteedd  nneeaarr  uurrbbaann  aanndd  bbuuiilltt--uupp  

aarreeaass  wwiitthhiinn  rreeaassoonnaabbllee  rreeaacchh  ooff  ffiirree  pprrootteeccttiioonn  aanndd  hhaarrdd  ssuurrffaacceedd  rrooaaddss..  

55..2222  PPEERRMMIITTTTEEDD  PPRRIINNCCIIPPLLEESS  UUSSEESS  AANNDD  SSTTRRUUCCTTUURREESS::  TThhee  ffoolllloowwiinngg  sshhaallll  bbee  

ppeerrmmiitttteedd  aass  uusseess  bbyy  rriigghhtt::  

11..  GGeenneerraall  ffaarrmmiinngg,,  iinncclluuddiinngg  hhoobbbbyy  ffaarrmmiinngg  oorr  aanniimmaall  rraaiissiinngg,,  eexxcclluuddiinngg  aannyy  

eexxppaannssiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  oorr  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  iinntteennssiivvee  lliivveessttoocckk  ccoonnffiinneemmeenntt  

ffaacciilliittiieess//ooppeerraattiioonnss  aass  ddeeffiinneedd  iinn  SSeeccttiioonn  33..4488..  

22..  OOnnee  ssiinnggllee--ffaammiillyy  ddwweelllliinngg,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  SSeeccttiioonn  55..2255;;  
33..  IIrrrriiggaattiioonn  aanndd  fflloooodd  ccoonnttrrooll  pprroojjeeccttss;;  
44..  CChhiilldd  ccaarree  hhoommee;;  
55..  PPuubblliicc  ppaarrkkss  aanndd  rreeccrreeaattiioonnaall  aarreeaass;;  
66..  CCoommmmuunniittyy  bbuuiillddiinnggss  aanndd//oorr  ffaacciilliittiieess  oowwnneedd  aanndd//oorr  ooccccuuppiieedd  bbyy  ppuubblliicc  aaggeenncciieess;;  

77..  PPuubblliicc  aanndd//oorr  pprriivvaattee  sscchhoooollss  aanndd  ccoolllleeggeess;;  aanndd  
88..  CChhuurrcchheess,,  ppllaacceess  ooff  wwoorrsshhiipp,,  aanndd  cceemmeetteerriieess..  
99..  OOiill  wweellll  ttaannkk  bbaatttteerriieess  aanndd  aacccceessss  rrooaaddwwaayyss..  

55..2233  PPEERRMMIITTTTEEDD  AACCCCEESSSSOORRYY  UUSSEESS  AANNDD  SSTTRRUUCCTTUURREESS::  TThhee  ffoolllloowwiinngg  

aacccceessssoorryy  uusseess  aanndd  ssttrruuccttuurreess  sshhaallll  bbee  ppeerrmmiitttteedd::  

11..  AAcccceessssoorryy  uusseess  aanndd  ssttrruuccttuurreess  nnoorrmmaallllyy  aappppuurrtteennaanntt  ttoo  tthhee  ppeerrmmiitttteedd  uusseess  aanndd  

ssttrruuccttuurreess;;  

22..  HHoommee  ooccccuuppaattiioonnss  iinn  ccoonnffoorrmmaannccee  wwiitthh  AArrttiiccllee  88..22;;  aanndd  

33..  RRooaaddssiiddee  ssttaannddss  ffoorr  ssaallee  ooff  aaggrriiccuullttuurraall  pprroodduuccee..  

44..  SSmmaallll  wwiinndd  eenneerrggyy  ssyysstteemmss  ooff  lleessss  tthhaann  110000  KKWW  ccaappaacciittyy..  ((SSeeee  AARRTTIICCLLEE  1155  ooff  

tthheessee  RReegguullaattiioonnss))  

55..2244  PPEERRMMIITTTTEEDD  SSPPEECCIIAALL  UUSSEESS::  AA  bbuuiillddiinngg  oorr  pprreemmiisseess  mmaayy  bbee  uusseedd  ffoorr  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  ppuurrppoosseess  iinn  tthhee  AAGG--RR  AAggrriiccuullttuurraall  RReessiiddeennttiiaall  DDiissttrriicctt  iiff  aa  ssppeecciiaall  ppeerrmmiitt  

ffoorr  ssuucchh  uussee  hhaass  bbeeeenn  oobbttaaiinneedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  AArrttiiccllee  66  ooff  tthheessee  rreegguullaattiioonnss::  

11..  AAggrriiccuullttuurraall  sseerrvviiccee  eessttaabblliisshhmmeennttss  pprriimmaarriillyy  eennggaaggeedd  iinn  ppeerrffoorrmmiinngg  aaggrriiccuullttuurraall,,  

aanniimmaall  hhuussbbaannddrryy  oorr  hhoorrttiiccuullttuurraall  sseerrvviicceess;;  

22..  CCeemmeetteerriieess,,  ccrreemmaattoorriieess,,  mmaauussoolleeuummss  aanndd  ccoolluummbbaarriiuumm;;  

33..  CChhiilldd  ccaarree  cceenntteerr;;  

44..  RRaaddiioo,,  tteelleevviissiioonn  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ttoowweerrss  aanndd  ttrraannssmmiitttteerrss;;    ((SSeeee  AARRTTIICCLLEE  1144  

ooff  tthheessee  RReegguullaattiioonnss))  

55..  CCaammpp  ggrroouunnddss;;  

66..  WWiinndd  ggeenneerraattiinngg  ssyysstteemmss;;    ((SSeeee  AARRTTIICCLLEE  1155  ooff  tthheessee  RReegguullaattiioonnss))  

77..  CCoommmmeerrcciiaall  kkeennnneellss;;  

5. Solar Collection Systems.
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88..  PPuubblliicc  aanndd  pprriivvaattee  cchhaarriittaabbllee  iinnssttiittuuttiioonnss;;  

99..  GGrreeeennhhoouusseess  aanndd  nnuurrsseerriieess;;  aanndd  

1100..  AAnniimmaall  cclliinniiccss,,  aanniimmaall  hhoossppiittaallss  aanndd  vveetteerriinnaarriiaann  sseerrvviicceess..  

1111..        MMiinneerraall  EExxttrraaccttiioonn,,  wwhhiicchh  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg::    ssaanndd  aanndd  ggrraavveell  eexxttrraaccttiioonn  
  aanndd  qquuaarrrriieess  ffoorr  vvaarriioouuss  ootthheerr  mmiinneerraallss  oorr  eelleemmeennttss..  

55..2255  SSPPEECCIIAALL  RREEGGUULLAATTIIOONNSS::  SSiinnggllee  ffaammiillyy  ddwweelllliinngg  sshhaallll  bbee  llooccaatteeddaanndd  ccoonnttaaiinneedd  

wwiitthhiinn  11,,332200  ffeeeett  eeiitthheerr  ssiiddee  ooff  aannyy  hhaarrdd  ssuurrffaaccee  rrooaadd  rriigghhtt--ooff--wwaayy  aanndd//oorr  ttoo  iinncclluuddee  tthhoossee  

aarreeaass  aass  ddeessiiggnnaatteedd  ttoo  bbee  ““RReessiiddeennttiiaall  AAccrreeaaggee””  oonn  tthhee  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  CCoommpprreehheennssiivvee  

PPllaann  11999999--22000099  MMaapp  IIlllluussttrraattiioonn  44..1111,,  SSeeccttoonn  44,,  44..2200  aass  aaddoopptteedd  oonn  DDeecceemmbbeerr  66,,  11999999..  

((AAddmmiinniissttrraattiivveellyy  ccoorrrreecctteedd  oonn  NNoovveemmbbeerr  2277,,  22000011  bbyy  GGeerraalldd  JJ..  HHuunnttwwoorrkk,,  ZZoonniinngg  

AAddmmiinniissttrraattoorr  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  ooff  CCoommmmiissssiioonneerrss  oonn  NNeeoovveemmbbeerr  2288,,  

22000011..))  aanndd  iinn  ccoonnffoorrmmaannccee  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg::    

11..  AAllll  ssiinnggllee  ffaammiillyy  ddwweelllliinnggss  nnoott  oowwnneedd  bbyy  aann  iinntteennssiivvee  lliivveessttoocckk  ccoonnffiinneemmeenntt  

ffaacciilliittyy//ooppeerraattiioonn  mmuusstt  bbee  llooccaatteedd  aatt  lleeaasstt  oonnee--hhaallff  ((11//22))  mmiillee  ffrroomm  tthhee  oouutteerr  

bboouunnddaarriieess  ooff  aann  eexxiissttiinngg  rruummiinnaanntt  iinntteennssiivvee  lliivveessttoocckk  ccoonnffiinneemmeenntt  

ffaacciilliittyy//ooppeerraattiioonn,,  oorr  ((rreeffeerreennccee  66..44,,  11bb  ffoorr  sseettbbaacckkss))  ffrroomm  tthhee  oouutteerr  bboouunnddaarriieess  ooff  aann  

eexxiissttiinngg  ssiimmppllee  ssttoommaacchh  iinntteennssiivvee  lliivveessttoocckk  ccoonnffiinneemmeenntt  ffaacciilliittyy//ooppeerraattiioonn;;  

22.. EExxiissttiinngg  ffaarrmmsstteeaaddss  ooff  tteenn  ((1100))  aaccrreess  oorr  mmoorree  nnoott  pprreevviioouussllyy  ssuubbddiivviiddeedd  aass  ooff  tthhee

eeffffeeccttiivvee  ddaattee  ooff  tthhiiss  oorrddiinnaannccee  DDeecceemmbbeerr  66,,  11999999))  aass  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  zzoonniinngg

rreegguullaattiioonnss  ccaann  bbee  ssuubbddiivviiddeedd  oonnee  ttiimmee  iinnttoo  ttwwoo  ppaarrcceellss,,  tthhee  mmiinniimmuumm  ssiizzee  ooff  oonnee

ooff  ssaaiidd  ppaarrcceellss  sshhaallll  nnoott  bbee  lleessss  tthhaann  tthhrreeee  ((33))  aaccrreess;;  PPaarrcceell  mmuusstt  ccoonnttaaiinn  aann  uupp--ttoo--

ddaattee  rreessiiddeennccee  iinn  lliivvaabbllee  ccoonnddiittiioonn..    TThhiiss  iissssuubbjjeecctt  ttoo  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  aapppprroovvaall..

33..  AAllll  ssiinnggllee  ffaammiillyy  ddwweelllliinnggss  sshhaallll  hhaavvee  ddiirreecctt  ffrroonnttaaggee  oonn,,  oorr  ddiirreecctt  aacccceessss  ttoo,,  aann

iimmpprroovveedd  ssttrreeeett,,  hhiigghhwwaayy  oorr  ccoouunnttyy  rrooaadd;;

44..  TThhee  ppaarrcceell  ooff  llaanndd  uuppoonn  wwhhiicchh  tthhee  ssiinnggllee  ffaammiillyy  ddwweelllliinngg  iiss  llooccaatteedd  mmuusstt  hhaavvee

aacccceessss  ttoo  aa  ssaaffee  ddoommeessttiicc  wwaatteerr  ssuuppppllyy  aanndd  sseewwaaggee  ffaacciilliittiieess..    TThhee  rreessiiddeennccee  mmuusstt

mmeeeett  tthhee  ssttaannddaarrddss  aanndd  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  NNeebbrraasskkaa  SSttaattee  DDeeppaarrttmmeenntt

ooff  HHeeaalltthh  aanndd  HHuummaann  SSeerrvviicceess..

55..  TThhee  sseettbbaacckk  rreeqquuiirreemmeennttss  ssppeecciiffiiccaallllyy  sseett  ffoorrtthh  hheerreeiinn  mmaayy  bbee  ddeeccrreeaasseedd  bbyy  aann

aapppplliiccaanntt,,  ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  aanndd//oorr  eexxppaannssiioonn  ooff  aa  lliivveessttoocckk  ooppeerraattiioonn  aanndd//oorr  aa

ssiinnggllee  ffaammiillyy  rreessiiddeennccee,,  nnoott  ooff  tthhee  ssaammee  oowwnneerrsshhiipp  ooff  tthhee  ssaaiidd

CCoonnffiinneemmeenntt//IInntteennssiivvee  LLiivveessttoocckk  OOppeerraattiioonn  bbyy  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  aa  SSppeecciiaall  UUssee

PPeerrmmiitt,,  wwhhiicchh  aapppprroovvaall  sshhaallll  iinncclluuddee  aa  ccoonnffiinneemmeenntt//IInntteennssiivvee  LLiivveessttoocckk  OOppeerraattiioonn

IImmppaacctt  EEaasseemmeenntt,,  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  hheeaalltthh,,  ssaaffeettyy,,

eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  ggeenneerraall  wweellffaarree,,  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  pprrooppeerrttyy  oowwnneerr((ss))  aanndd  tteennaanntt((ss)),,  iiff

aapppplliiccaabbllee,,  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  wwhhiicchh  sshhaallll  bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  ssaaiidd  ddeeccrreeaassee  iinn  sseettbbaacckk..    SSaaiidd

eeaasseemmeenntt  sshhaallll  bbee  aacckknnoowwlleeddggeedd  bbeeffoorree  aa  NNoottaarryy  PPuubblliicc,,  ffiilleedd  aanndd  rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee

ooffffiiccee  ooff  tthhee  RReeggiisstteerr  ooff  DDeeeeddss  ooff  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy,,  aanndd  iinnddeexxeedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  pprrooppeerrttyy

ddeessccrriibbeedd  tthheerreeiinn..    SSaaiidd  ffiilliinngg  aanndd  rreeccoorrddss  sshhaallll  bbee  eevviiddeennccee  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  oowwnneerr((ss))

aanndd  tteennaanntt((ss)),,  iiff  aapppplliiccaabbllee,,  ccoonnsseenntt  ttoo  tthhee  ddeeccrreeaassee  iinn  tthhee  sseettbbaacckk  ddiissttaannccee  aass  sseett

ffoorrtthh  hheerreeiinn..    SSaaiidd  EEaasseemmeenntt  sshhaallll  rruunn  wwiitthh  tthhee  llaanndd  aanndd  bbee  bbiinnddiinngg  uuppoonn  tthhee  ccuurrrreenntt

aanndd  ffuuttuurree  oowwnneerr((ss))  aanndd  tteennaanntt((ss))  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  ddeessccrriibbeedd  tthheerreeiinn..    IInn  tthhee  eevveenntt  tthhee

CCoonnffiinneemmeenntt//IInntteennssiivvee  LLiivveessttoocckk  OOppeerraattiioonn  iiss  ddiissccoonnttiinnuueedd  aanndd  ddiissmmaannttlleedd  aanndd//oorr

12. Solar Farms.  (See ARTICLE 16 of these Regulations)
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aabbaannddoonneedd  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  ttwweennttyy  ffoouurr  ((2244))  mmoonntthhss  tthheenn  ssaaiidd  eeaasseemmeenntt  sshhaallll  bbee  

aauuttoommaattiiccaallllyy  rreelleeaasseedd  bbyy  rreeccoorrddiinngg  iinn  tthhee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  RReeggiisstteerr  ooff  DDeeeeddss,,  aa  lleeggaall  

aaffffiiddaavviitt,,  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  oorriiggiinnaattoorrss  aanndd//oorr  ssuucccceeeeddiinngg  pprrooppeerrttyy  oowwnneerrss,,  ooff  tthhee  

rreeccoorrddeedd  IImmppaacctt  EEaasseemmeenntt,,  wwiitthh  aannyy  ffuuttuurree  eeaasseemmeennttss  ttoo  bbee  hhaannddlleedd  aass  aa  nneewwllyy  

eessttaabblliisshheedd  eeaasseemmeenntt  ccoonnssiissttiinngg  ooff  aapppprroopprriiaattee  rreeqquuiirreemmeennttss..  

  

    SSeettbbaacckk  ddiissttaanncceess  sshhaallll  bbee  mmeeaassuurreedd  ffrroomm  tthheenneeaarreesstt  ppooiinntt  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  wwhhiicchh  

sshhaallll  bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  ggrraannttiinngg  ooff  ssaaiidd  eeaasseemmeenntt  ttoo  tthhee  bbuuiillddiinnggss,,  llaaggoooonnss,,  aanndd//oorr  

lliivveessttoocckk  wwaassttee  ssttoorraaggee  oorr  aapppplliiccaattiioonn  ssiittee((ss))  ooff  tthhee  aapppplliiccaanntt..    EEaasseemmeennttss  uunnddeerr  tthhiiss  

sseeccttiioonn  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  aapppplliiccaannttss  ffoorr  CCoonnffiinneemmeenntt//IInntteennssiivvee  LLiivveessttoocckk  

OOppeerraattiioonnss  nnoott  mmeeeettiinngg  tthhee  sseettbbaacckk  rreeqquuiirreemmeennttss,,  aanndd  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  ffaacciilliittyy  oorr  

ffaacciilliittiieess  aanndd//oorr  ssiittee((ss))  wwhheerree  lliivveessttoocckk  wwaassttee  iiss  ssttoorreedd  oorr  wwhheerree  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  

lliivveessttoocckk  wwaassttee  oonn  llaanndd  oowwnneedd  aanndd//oorr  lleeaasseedd  ((rreenntteedd))  iiss  iinntteennddeedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  

lliivveessttoocckk  wwaassttee  ddiissppoossaall..  

  

55..2266  PPRROOHHIIBBIITTEEDD  UUSSEESS  AANNDD  SSTTRRUUCCTTUURREESS::  AAllll  ootthheerr  uusseess  aanndd  ssttrruuccttuurreess  wwhhiicchh  aarree  

nnoott  ssppeecciiffiiccaallllyy  ppeerrmmiitttteedd  oorr  nnoott  ppeerrmmiissssiibbllee  aass  eexxcceeppttiioonnss  sshhaallll  bbee  pprroohhiibbiitteedd  ffrroomm  AAGG--RR  

AAggrriiccuullttuurraall  RReessiiddeennttiiaall  DDiissttrriicctt..  

  

55..2277  MMIINNIIMMUUMM  AARREEAA  AANNDD  YYAARRDD  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS::  

  

    MMIINNIIMMUUMM    RREEGGUULLAATTIIOONNSS                  PPEERRMMIITTTTEEDD  UUSSEESS  

    LLoott  AArreeaa  ((ddeessiiggnnaatteedd  aass  AAGG--RR  oonn  ooffffiicciiaall  zzoonniinngg  mmaapp))    1100  aaccrreess      

    RReeqquuiirreedd  FFrroonntt  SSeettbbaacckk                2255  ffeeeett          

    RReeqquuiirreedd  RReeaarr  SSeettbbaacckk                1155  ffeeeett  

    RReeqquuiirreedd  SSiiddee  SSeettbbaacckk                1100  ffeeeett  

    NNoo  ssttrruuccttuurree  sshhaallll  bbee  ccoonnssttrruucctteedd  cclloosseerr  tthhaann  2255  ffeeeett  ffrroomm  aannyy  rrooaadd  rriigghhtt  ooff  wwaayy..  

  

55..2288  MMAAXXIIMMUUMM  HHEEIIGGHHTT::  TThhiirrttyy--ffiivvee  ((3355''));;  hhoowweevveerr,,  nnoonn--rreessiiddeennttiiaall  ssttrruuccttuurreess  sshhaallll  

hhaavvee  nnoo  hheeiigghhtt  lliimmiittaattiioonnss..  

  

55..2299  PPAARRKKIINNGG  RREEGGUULLAATTIIOONNSS::  PPaarrkkiinngg  sshhaallll  bbee  iinn  ccoonnffoorrmmaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  

ooff  AArrttiiccllee  77  ooff  tthheessee  rreegguullaattiioonnss..  

  

    55..2299aa  DDuuee  ttoo  tthhee  ssppeecciiffiicc  ddeessiiggnn  ooff  aa  cceenntteerr  ppiivvoott  ffoorr  aa  ssppeecciiffiicc  llooccaattiioonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg    

sseettbbaacckk  sshhaallll  aappppllyy::    AAllll  cceenntteerr  ppiivvoott  ppooiinnttss,,  iinncclluuddiinngg  ssttrruuccttuurreess  ssuucchh  aass  aanncchhoorrss,,  ssttooppss  

aanndd  ppoowweerr  ssuupppplliieess  sshhaallll  bbee  ssoo  llooccaatteedd  tthhaatt  tthhee  ttoottaall  wwaatteerriinngg  ppaatttteerrnn,,  iinncclluuddiinngg  aannyy  eenndd  

gguunnss,,  sshhaallll  nnoott  eennccrrooaacchh  uuppoonn  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy  ooff  aannyy  ccoouunnttyy  rrooaadd..    FFuullll  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  

ddeessccrriibbeedd  sseettbbaacckkss  sshhaallll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ppiivvoott  oowwnneerr  wwiitthh  ddeessiiggnn  aassssuurraanncceess  

pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr,,  iinnssttaalllleerr,,  aanndd//oorr  ssuupppplliieerr..    PPiivvoott  oowwnneerrss  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  

NNeebbrraasskkaa  SSttaattee  SSttaattuuttee  SSeeccttiioonn  3399--330022..    AA  mmiinniimmuumm  sseettbbaacckk  ooff  tteenn  ffeeeett  ((1100  fftt..)),,  mmeeaassuurreedd  

ffrroomm  tthhee  rrooaadd  rriigghhtt--ooff--wwaayy  eeddggee  ooff  aannyy  ppeerrmmaanneenntt  ppaadd,,  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ooff  aallll  cceenntteerr  

ppiivvoott  ppooiinnttss  aanndd  aassssoocciiaatteedd  ssttrruuccttuurreess..    CCeenntteerr  ppiivvoott  ppooiinnttss  aarree  aa  ppeerrmmaanneenntt  ssttrruuccttuurree  aanndd  

sshhaallll  rreeqquuiirree  aann  aapppprroovveedd  zzoonniinngg  ppeerrmmiitt..    
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DDoommeessttiicc  aanndd  SSttoocckk  WWaatteerr  WWeellllss  aanndd  AAcccceessssoorryy  EEqquuiippmmeenntt  sshhaallll  bbee  llooccaatteedd  nnoo  cclloosseerr  

tthhaann  tteenn((1100))  ffeeeett  ooff  tthhee  eeddggee  ooff  aannyy  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  RRooaadd  RRiigghhtt  ooff  WWaayy..    TThhiiss  sshhaallll  

iinncclluuddee  aannyy  ffoouunnddaattiioonnss  oorr  ssuuppppoorrttiinngg  ssttrruuccttuurreess..  

  

55..33  HHCC  HHIIGGHHWWAAYY  CCOOMMMMEERRCCIIAALL//CCOOMMMMEERRCCIIAALL  DDIISSTTRRIICCTT  

  

55..3311  IINNTTEENNTT::  TThhee  HHCC  HHiigghhwwaayy  CCoommmmeerrcciiaall//CCoommmmeerrcciiaall  DDiissttrriicctt  iiss  iinntteennddeedd  ffoorr  tthhee  

ppuurrppoossee  ooff  pprroovviiddiinngg  ccoommmmeerrcciiaall  sseerrvviicceess..    OOffff--rrooaadd  ppaarrkkiinngg  iiss  rreeqquuiirreedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  

rreedduuccee  aaddvveerrssee  eeffffeeccttss  oonn  aaddjjaacceenntt  pprrooppeerrttiieess..    PPaarrkkiinngg  sshhaallll  bbee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  

pprroovviissiioonnss  ooff  AARRTTIICCLLEE  77  ooff  tthhiiss  RReessoolluuttiioonn..  

  

55..3322  PPEERRMMIITTTTEEDD  PPRRIINNCCIIPPLLEE  UUSSEESS  AANNDD  SSTTRRUUCCTTUURREESS::  TThhee  ffoolllloowwiinngg  sshhaallll  bbee  

ppeerrmmiitttteedd  aass  uusseess  bbyy  rriigghhtt,,  iinn  eeaacchh  ccaassee  aa  ZZoonniinngg  PPeerrmmiitt  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd::  

  

11..  AAuuttoommoobbiillee  wwaasshh  ffaacciilliittiieess;;  

22..  CChhuurrcchheess  aanndd  ootthheerr  rreelliiggiioouuss  iinnssttiittuuttiioonnss;;  

33..  CCoonnssttrruuccttiioonn  ssaalleess  aanndd  sseerrvviicceess;;  

44..  CCoonnvveenniieennccee  ssttoorree  oorr  ffiilllliinngg  ssttaattiioonn;;  

55..  DDeettaacchheedd  bbaannkkiinngg  ffaacciilliittiieess  ((AATTMM));;  

66..  EElleeccttrriicc  aanndd  tteelleepphhoonnee  ssuubbssttaattiioonnss;;  

77..  FFaarrmm  iimmpplleemmeenntt  ssaalleess  aanndd  sseerrvviicceess;;  

88..  GGaarrddeenn  cceenntteerrss  aanndd  nnuurrsseerriieess;;  

99..  IIrrrriiggaattiioonn  eeqquuiippmmeenntt  ssaalleess  aanndd  sseerrvviicceess;;  

1100..  MMiinnii  ssttoorraaggee  ffaacciilliittiieess;;  

1111..  MMootteellss,,  iinncclluuddiinngg  aacccceessssoorryy  sseerrvviiccee  uusseess,,  ssuucchh  aass  sswwiimmmmiinngg  ppoooollss,,  lliiqquuoorr  ssttoorreess  aanndd  

rreessttaauurraannttss;;  

1122..  RReessttaauurraannttss  aanndd  ccaaffeess;;  

1133..  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss;;  

1144..  SSttoorreess  oorr  sshhooppss  ffoorr  ssaallee  ooff  ggooooddss  aatt  rreettaaiill;;  

1155..  TTrraannssppoorrttaattiioonn  wwaarreehhoouussiinngg;;  

1166..  TTrruucckkss  aanndd  ffrreeiigghhtt  tteerrmmiinnaallss;;  

1177..  UUttiilliittiieess,,  iinncclluuddiinngg  sshhooppss  aanndd  ooffffiicceess;;    

1188..  MMeeddiiccaall  cclliinniiccss;;  

1199..  TTrruucckk  aanndd  aauuttoommoobbiillee  ssaalleess  aanndd  sseerrvviiccee;;  aanndd  

2200..      OOiill  wweellll  ttaannkk  bbaatttteerriieess  aanndd  aacccceessss  rrooaaddwwaayyss..  

  

  55..3333  PPEERRMMIITTTTEEDD  AACCCCEESSSSOORRYY  UUSSEESS  AANNDD  SSTTRRUUCCTTUURREESS::  TThhee  ffoolllloowwiinngg  

aacccceessssoorryy  uusseess  aanndd  ssttrruuccttuurreess  sshhaallll  bbee  ppeerrmmiitttteedd,,  iinn  eeaacchh  ccaassee  aa  ZZoonniinngg  PPeerrmmiitt  sshhaallll  bbee  

rreeqquuiirreedd::  

  

  11..  AAcccceessssoorryy  uusseess  aanndd  ssttrruuccttuurreess  nnoorrmmaallllyy  aappppuurrtteennaanntt  ttoo  tthhee  ppeerrmmiitttteedd  uusseess  aanndd  

ssttrruuccttuurreess  aanndd  ttoo  uusseess  aanndd  ssttrruuccttuurreess  ppeerrmmiitttteedd  aass  ssppeecciiaall  uusseess..  

  22..  SSmmaallll  wwiinndd  eenneerrggyy  ssyysstteemmss  ooff  lleessss  tthhaann  110000  KKWW  ccaappaacciittyy..    ((SSeeee  AARRTTIICCLLEE  1155  ooff  

tthheessee  RReegguullaattiioonnss))  

  



FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  ZZoonniinngg  RReegguullaattiioonnss  

2277  

  

55..3344  PPEERRMMIITTTTEEDD  SSPPEECCIIAALL  UUSSEESS::  AA  bbuuiillddiinngg  oorr  pprreemmiisseess  mmaayy  bbee  uusseedd  ffoorr  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  ppuurrppoosseess  iinn  tthhee  HHCC  HHiigghhwwaayy  CCoommmmeerrcciiaall  DDiissttrriicctt  iiff  aa  ssppeecciiaall  uussee  ppeerrmmiitt  ffoorr  

ssuucchh  uussee  hhaass  bbeeeenn  oobbttaaiinneedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  AArrttiiccllee  66  ooff  tthheessee  rreegguullaattiioonnss..    

  

11..  PPrriivvaattee  cclluubbss  aanndd  llooddggeess;;  

22..  FFaacciilliittiieess  ffoorr  tthhee  ccoommmmeerrcciiaall  ssttoorraaggee  oorr  ssaallee  ooff  ffeerrttiilliizzeerr  oorr  ttooxxiicc  oorr  ffllaammmmaabbllee  

aaggrriiccuullttuurree  cchheemmiiccaallss;;  

33..  RRaaddiioo  ssttuuddiiooss,,  ttrraannssmmiitttteerrss  aanndd  aanntteennnnaa,,  iinncclluuddiinngg  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ttoowweerrss;;  ((SSeeee  

AARRTTIICCLLEE  1144  ooff  tthheessee  rreegguullaattiioonnss))  

44..  RReeccyycclliinngg  cceenntteerrss;;  aanndd  

55..  CCoommmmeerrcciiaall//uuttiilliittyy  ggrraaddee  wwiinndd  eenneerrggyy  ssyysstteemmss  ooff  mmoorree  tthhaann  110000  KKWW  ccaappaacciittyy..    ((SSeeee  

AARRTTIICCLLEE  1155  ooff  tthheessee  RReegguullaattiioonnss))  

66..      IInntteennssiivvee  LLiivveessttoocckk  FFaacciilliittiieess//ooppeerraattiioonnss  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  33..3388  aanndd  66..44  ooff  tthheessee  rreegguullaattiioonnss..  

  

55..3355  SSCCRREEEENNIINNGG  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS::  

  

  11..  WWhheerree  aa  ssiittee  aaddjjooiinnss  oorr  iiss  llooccaatteedd  aaccrroossss  aa  rrooaadd  oorr  pprrooppeerrttyy  lliinnee  ffrroomm  aa  RReessiiddeennttiiaall  

DDiissttrriicctt,,  aa  ssoolliidd  wwaallll  oorr  ffeennccee  oorr  ccoommppaacctt  eevveerrggrreeeenn  hheeddggee  ssiixx  ((66))  ffeeeett  iinn  hheeiigghhtt  mmaayy  

bbee  rreeqquuiirreedd  oonn  tthhee  pprrooppeerrttyy  lliinnee  ccoommmmoonn  ttoo  ssuucchh  ddiissttrriiccttss,,  eexxcceepptt  iinn  aa  rreeqquuiirreedd  ffrroonntt  

yyaarrdd..  

  

  22..  OOppeenn  ssttoorraaggee  ooff  mmaatteerriiaallss  aatttteennddaanntt  ttoo  aa  ppeerrmmiitttteedd  uussee  oorr  ssppeecciiaall  ppeerrmmiitt  uussee  sshhaallll  bbee  

ppeerrmmiitttteedd  oonnllyy  wwiitthhiinn  aann  aarreeaa  ssuurrrroouunnddeedd  oorr  ssccrreeeenneedd  bbyy  aa  ssoolliidd  wwaallll  oorr  ffeennccee  ooff  

ssuucchh  hheeiigghhtt  tthhaatt  mmaatteerriiaall  iiss  nnoott  vviissiibbllee  ffrroomm  aa  rrooaaddwwaayy  oorr  aaddjjooiinniinngg  pprrooppeerrttyy..  

  

55..3366    PPRROOHHIIBBIITTEEDD  UUSSEESS::    AAllll  ootthheerr  uusseess  aanndd  ssttrruuccttuurreess  wwhhiicchh  aarree  nnoott  ssppeecciiffiiccaallllyy  

ppeerrmmiitttteedd  oorr  ppeerrmmiissssiibbllee  aass  ssppeecciiaall  uusseess  sshhaallll  bbee  pprroohhiibbiitteedd  ffrroomm  tthhee  HHCC  HHiigghhwwaayy  

CCoommmmeerrcciiaall  DDiissttrriicctt..  

  

55..3377  HHEEIIGGHHTT  AANNDD  AARREEAASS  RREEGGUULLAATTIIOONNSS::  TThhee  mmaaxxiimmuumm  hheeiigghhtt  aanndd  mmiinniimmuumm  aarreeaa  

rreegguullaattiioonnss  sshhaallll  bbee  aass  ffoolllloowwss::  

  

  11..    GGeenneerraall  RReeqquuiirreemmeennttss::  

  MMiinniimmuumm  

LLoott  AArreeaa  

((SSqq..  FFtt..))  

  

LLoott  

WWiiddtthh  

  

RReeqquuiirreedd  

FFrroonntt  YYaarrdd  

  

RReeqquuiirreedd  

SSiiddee  YYaarrdd  

  

RReeqquuiirreedd  

RReeaarr  YYaarrdd  

  

  

HHeeiigghhtt  

PPeerrmmiitttteedd  UUsseess  77,,550000  5500''  2255''  77''  2200''  3355''  **  

**MMaaxxiimmuumm  hheeiigghhtt  tthhiirrttyy--ffiivvee  ((3355’’))  ffeeeett;;  hhoowweevveerr  nnoonn--rreessiiddeennttiiaall  ssttrruuccttuurreess  sshhaallll  hhaavvee  nnoo  hheeiigghhtt  

lliimmiittaattiioonnss..  
  

55..3388  PPAARRKKIINNGG  RREEGGUULLAATTIIOONNSS::  

  

  11..  PPaarrkkiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  HHCC  HHiigghhwwaayy  CCoommmmeerrcciiaall  DDiissttrriicctt  sshhaallll  bbee  iinn  ccoonnffoorrmmaannccee  wwiitthh  

tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  AArrttiiccllee  77  ooff  tthheessee  rreegguullaattiioonnss..      
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55..3399    PPIIVVOOTTSS  AANNDD  WWEELLLLSS::    DDuuee  ttoo  tthhee  ssppeecciiffiicc  ddeessiiggnn  ooff  aa  cceenntteerr  ppiivvoott  ffoorr  aa  ssppeecciiffiicc  

llooccaattiioonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sseettbbaacckk  sshhaallll  aappppllyy::    AAllll  cceenntteerr  ppiivvoott  ppooiinnttss,,  iinncclluuddiinngg  ssttrruuccttuurreess  

ssuucchh  aass  aanncchhoorrss,,  ssttooppss  aanndd  ppoowweerr  ssuupppplliieess  sshhaallll  bbee  ssoo  llooccaatteedd  tthhaatt  tthhee  ttoottaall  wwaatteerriinngg  

ppaatttteerrnn,,  iinncclluuddiinngg  aannyy  eenndd  gguunnss,,  sshhaallll  nnoott  eennccrrooaacchh  uuppoonn  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy  ooff  aannyy  ccoouunnttyy  

rrooaadd..    FFuullll  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  ddeessccrriibbeedd  sseettbbaacckkss  sshhaallll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ppiivvoott  

oowwnneerr  wwiitthh  ddeessiiggnn  aassssuurraanncceess  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr,,  iinnssttaalllleerr,,  aanndd//oorr  ssuupppplliieerr..    

PPiivvoott  oowwnneerrss  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  NNeebbrraasskkaa  SSttaattee  SSttaattuuttee  SSeeccttiioonn  3399--330022..    AA  mmiinniimmuumm  

sseettbbaacckk  ooff  tteenn  ffeeeett  ((1100  fftt..)),,  mmeeaassuurreedd  ffrroomm  tthhee  rrooaadd  rriigghhtt--ooff--wwaayy  eeddggee  ooff  aannyy  ppeerrmmaanneenntt  

ppaadd,,  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ooff  aallll  cceenntteerr  ppiivvoott  ppooiinnttss  aanndd  aassssoocciiaatteedd  ssttrruuccttuurreess..    CCeenntteerr  ppiivvoott  

ppooiinnttss  aarree  aa  ppeerrmmaanneenntt  ssttrruuccttuurree  aanndd  sshhaallll  rreeqquuiirree  aann  aapppprroovveedd  zzoonniinngg  ppeerrmmiitt..    

  

DDoommeessttiicc  aanndd  SSttoocckk  WWaatteerr  WWeellllss  aanndd  AAcccceessssoorryy  EEqquuiippmmeenntt  sshhaallll  bbee  llooccaatteedd  nnoo  cclloosseerr  

tthhaann  tteenn((1100))  ffeeeett  ooff  tthhee  eeddggee  ooff  aannyy  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  RRooaadd  RRiigghhtt  ooff  WWaayy..    TThhiiss  sshhaallll  

iinncclluuddee  aannyy  ffoouunnddaattiioonnss  oorr  ssuuppppoorrttiinngg  ssttrruuccttuurreess..  

  

55..44  II      IINNDDUUSSTTRRIIAALL  DDIISSTTRRIICCTT  

  

55..4411  IINNTTEENNTT::  TThhiiss  ddiissttrriicctt  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  pprroovviiddee  ffoorr  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  lliigghhtt  iinndduussttrriiaall  aanndd  

rreellaatteedd  uusseess..  

  

55..4422  PPEERRMMIITTTTEEDD  PPRRIINNCCIIPPAALL  UUSSEESS  AANNDD  SSTTRRUUCCTTUURREESS::    TThhee  ffoolllloowwiinngg  sshhaallll  bbee  

ppeerrmmiitttteedd  aass  uusseess  bbyy  rriigghhtt..    IInn  eeaacchh  ccaassee  aa  ZZoonniinngg  PPeerrmmiitt  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd::    

  

11..  AAnniimmaall  hhoossppiittaallss;;  

22..  AAuuttoommoobbiillee  aanndd  ttrruucckk  ssaalleess  aanndd  sseerrvviicceess;;  

33..  AAuuttoommoottiivvee  wwaasshh  ffaacciilliittiieess;;  

44..  BBoottttlliinngg  wwoorrkkss;;  

55..  BBuuiillddiinngg  mmaatteerriiaall  ssaalleess  aanndd  rreeaaddyy--mmiixx  ccoonnccrreettee  ppllaannttss;;  

66..  CCaarrppeenntteerr,,  ccaabbiinneett,,  pplluummbbiinngg  oorr  sshheeeett  mmeettaall  sshhooppss;;  

77..  CCaarrppeett  aanndd  rruugg  cclleeaanniinngg  aanndd  rreeppaaiirr  sseerrvviicceess;;  

88..  DDiissiinnffeeccttiinngg  aanndd  eexxtteerrmmiinnaattiinngg  sseerrvviicceess;;  

99..  DDrryy  cclleeaanniinngg,,  llaauunnddeerriinngg  aanndd  ddyyeeiinngg  sseerrvviicceess;;  

1100..  DDyyeeiinngg  aanndd  ffiinniisshhiinngg  ooff  tteexxttiilleess;;  

1111..  EEdduuccaattiioonnaall  aanndd  sscciieennttiiffiicc  rreesseeaarrcchh  sseerrvviicceess;;  

1122..  EElleeccttrriiccaall  ssaalleess  aanndd  sseerrvviicceess;;  

1133..  EEqquuiippmmeenntt  rreennttaall  aanndd  lleeaassiinngg  sseerrvviicceess;;  

1144..  FFaarrmm  mmaacchhiinneerryy  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  --  rreettaaiill;;  

1155..  FFaarrmm  ssuupppplliieess  --  rreettaaiill;;  

1166..  FFeeeeddss,,  ggrraaiinnss  aanndd  hhaayy  --  rreettaaiill;;  

1177..  FFoooodd  lloocckkeerrss  aanndd  ssttoorraaggee  sseerrvviicceess;;  

1188..  FFrreeiigghhtt  ffoorrwwaarrddiinngg  sseerrvviicceess;;  

1199..  FFuurrnniittuurree  rreeppaaiirr  aanndd  rreeuupphhoollsstteerr  sseerrvviicceess;;  

2200..  FFuurr  ttrraaddiinngg  sseerrvviicceess;;  

2211..  GGaarrddeenn  cceenntteerrss  aanndd  nnuurrsseerriieess;;  
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2222..  GGaass  uuttiilliittyy  mmaaiinntteennaannccee  yyaarrdd;;  

2233..  LLiigghhtt  mmaannuuffaaccttuurriinngg  ooppeerraattiioonn;;  

2244..  LLaannddssccaappee  ssaalleess  aanndd  sseerrvviicceess;;  

2255..  MMoobbiillee  aanndd  mmoodduullaarr  hhoommee  ssaalleess  aanndd  mmaannuuffaaccttuurriinngg;;  

2266..  NNeewwssppaappeerr  ppuubblliisshhiinngg  ppllaannttss  aanndd  ccoommmmeerrcciiaall  pprriinnttiinngg;;  

2277..  PPhhoottooeennggrraavviinngg;;  

2288..  PPhhoottoo  ffiinniisshhiinngg  sseerrvviicceess;;  

2299..  PPuubblliicc  uuttiilliittyy  aanndd  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  uusseess;;  

3300..  RRaaddiiooss,,  tteelleevviissiioonnss,,  pphhoonnooggrraapphhss,,  rreeccoorrddeerrss,,  ttaappee  ppllaayyeerrss  aanndd  ootthheerr  ssiimmiillaarr  ddeevviicceess  

rreeppaaiirr  sseerrvviicceess;;  

3311..  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss;;  

3322..  SSttoorreess  oorr  sshhooppss  ffoorr  tthhee  ssaallee  ooff  iinndduussttrryy  ggooooddss  aatt  rreettaaiill;;  

3333..  TTeelleepphhoonnee  sseerrvviicceess;;  

3344..  TTrraannssppoorrttaattiioonn  wwaarreehhoouussiinngg;;  

3355..  TTrruucckk  wwaasshh  sseerrvviicceess;;  

3366..  VVeetteerriinnaarriiaann  sseerrvviicceess;;  

3377..  WWaarreehhoouussiinngg  aanndd  ssttoorraaggee  eexxcceepptt  ffoorr  pprroodduuccttss  ooff  aa  hhiigghhllyy  eexxpplloossiivvee,,  ccoommbbuussttiibbllee  oorr  

vvoollaattiillee  nnaattuurree;;  

3388..  WWhhoolleessaallee  eessttaabblliisshhmmeennttss  eexxcceepptt  tthhoossee  wwhhiicchh  hhaannddllee  pprroodduuccttss  ooff  aa  hhiigghhllyy  eexxpplloossiivvee,,  

ccoommbbuussttiibbllee  oorr  vvoollaattiillee  nnaattuurree;;  aanndd  

3399..  MMiinnii--wwaarreehhoouussee  

4400..      OOiill  wweellll  ttaannkk  bbaatttteerriieess  aanndd  aacccceessss  rrooaaddwwaayyss..  

  

55..4433  PPEERRMMIITTTTEEDD  AACCCCEESSSSOORRYY  UUSSEESS::    AAcccceessssoorryy  uusseess  aanndd  ssttrruuccttuurreess  nnoorrmmaallllyy  

aappppuurrtteennaanntt  ttoo  ppeerrmmiitttteedd  uusseess  aanndd  ssttrruuccttuurreess..    IInn  eeaacchh  ccaassee  ZZoonniinngg  PPeerrmmiitt  sshhaallll  bbee  

rreeqquuiirreedd..  

11..      SSmmaallll  wwiinndd  eenneerrggyy  ssyysstteemmss  ooff  lleessss  tthhaann  110000  KKWW  ccaappaacciittyy..    ((SSeeee  AARRTTIICCLLEE  1155  ooff  

tthheessee  rreegguullaattiioonnss))  

  

55..4444  PPEERRMMIITTTTEEDD  SSPPEECCIIAALL  UUSSEESS::    AA  bbuuiillddiinngg  oorr  pprreemmiisseess  mmaayy  bbee  uusseedd  ffoorr  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  ppuurrppoosseess  iinn  tthhee  II  IInndduussttrriiaall  DDiissttrriicctt  iiff  aa  ssppeecciiaall  ppeerrmmiitt  ffoorr  ssuucchh  uussee  hhaass  bbeeeenn  

oobbttaaiinneedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  AArrttiiccllee  66  ooff  tthhiiss  RReessoolluuttiioonn..    

  

  11..  SSaallvvaaggee  oorr  jjuunnkk  yyaarrdd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  SSeeccttiioonn  66..33;;  

  22..  RReeccyycclliinngg  cceenntteerr;;    

  33..  MMiinneerraall  eexxttrraaccttiioonn,,  wwhhiicchh  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

ssaanndd  aanndd  ggrraavveell  eexxttrraaccttiioonn  aanndd  ssttrriipp  mmiinnee  ooppeerraattiioonnss  aanndd  qquuaarrrriieess;;  

  44..    AAiirrppoorrtt;;  

55..  AAggrriiccuullttuurraall  pprroocceessssiinngg  oorr  mmiilllliinngg,,  ssuucchh  aass  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  eetthhaannooll  pprroodduuccttiioonn  

ffaacciilliittiieess;;  aanndd  

66..  MMaannuuffaaccttuurriinngg  aanndd  bbaassiicc  iinndduussttrriiaall  pprroocceessssiinngg  ffaacciilliittiieess  nnoott  mmeeeettiinngg  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  

ooff  LLiigghhtt  MMaannuuffaaccttuurriinngg  iinn  SSeeccttiioonn  33..4477..  

77..  CCoommmmeerrcciiaall//uuttiilliittyy  ggrraaddee  wwiinndd  eenneerrggyy  ssyysstteemm  ooff  mmoorree  tthhaann  110000  KKWW  ccaappaacciittyy..  ((SSeeee  

AARRTTIICCLLEE  1155  ooff  tthheessee  rreegguullaattiioonnss))  
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55..4455    PPRROOHHIIBBIITTEEDD  UUSSEESS  AANNDD  SSTTRRUUCCTTUURREESS::    AAllll  ootthheerr  uusseess  aanndd  ssttrruuccttuurreess  wwhhiicchh  

aarree  nnoott  ssppeecciiffiiccaallllyy  ppeerrmmiitttteedd  oorr  nnoott  ppeerrmmiissssiibbllee  aass  ssppeecciiaall  uusseess  sshhaallll  bbee  pprroohhiibbiitteedd  ffrroomm  

tthhee  II  IInndduussttrriiaall  DDiissttrriicctt..  

  

55..4466    HHEEIIGGHHTT  AANNDD  AARREEAA  RREEGGUULLAATTIIOONNSS::    TThhee  mmaaxxiimmuumm  hheeiigghhtt  aanndd  mmiinniimmuumm  aarreeaa  

rreegguullaattiioonnss  sshhaallll  bbee  aass  ffoolllloowwss::  

  

  11..    GGeenneerraall  RReeqquuiirreemmeennttss::  

  
  

MMiinniimmuumm  

LLoott  AArreeaa  

((SSqq..  FFtt..))  

  

LLoott  

WWiiddtthh  

  

RReeqquuiirreedd  

FFrroonntt  YYaarrdd  

  

RReeqquuiirreedd    

SSiiddee  YYaarrdd  

  

RReeqquuiirreedd  

RReeaarr  YYaarrdd  

  

  

HHeeiigghhtt  

PPeerrmmiitttteedd  

UUsseess  

NNoonnee  110000''  4400''  00'',,  oorr  1100''    

wwhheenn  aabbuuttttiinngg  aa  

rreessiiddeennttiiaall  ddiissttrriicctt  

1155''  NNoonnee  

  

55..4477    PPAARRKKIINNGG  RREEGGUULLAATTIIOONNSS::    PPaarrkkiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  II  IInndduussttrriiaall  DDiissttrriicctt  sshhaallll  bbee  iinn  

ccoonnffoorrmmaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  AArrttiiccllee  77  ooff  tthhiiss  RReessoolluuttiioonn..    

  

  

55..4488    PPIIVVOOTTSS  AANNDD  WWEELLLLSS::    DDuuee  ttoo  tthhee  ssppeecciiffiicc  ddeessiiggnn  ooff  aa  cceenntteerr  ppiivvoott  ffoorr  aa  ssppeecciiffiicc  

llooccaattiioonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sseettbbaacckk  sshhaallll  aappppllyy::    AAllll  cceenntteerr  ppiivvoott  ppooiinnttss,,  iinncclluuddiinngg  ssttrruuccttuurreess  

ssuucchh  aass  aanncchhoorrss,,  ssttooppss  aanndd  ppoowweerr  ssuupppplliieess  sshhaallll  bbee  ssoo  llooccaatteedd  tthhaatt  tthhee  ttoottaall  wwaatteerriinngg  

ppaatttteerrnn,,  iinncclluuddiinngg  aannyy  eenndd  gguunnss,,  sshhaallll  nnoott  eennccrrooaacchh  uuppoonn  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy  ooff  aannyy  ccoouunnttyy  

rrooaadd..    FFuullll  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  ddeessccrriibbeedd  sseettbbaacckkss  sshhaallll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ppiivvoott  

oowwnneerr  wwiitthh  ddeessiiggnn  aassssuurraanncceess  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr,,  iinnssttaalllleerr,,  aanndd//oorr  ssuupppplliieerr..    

PPiivvoott  oowwnneerrss  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  NNeebbrraasskkaa  SSttaattee  SSttaattuuttee  SSeeccttiioonn  3399--330022..    AA  mmiinniimmuumm  

sseettbbaacckk  ooff  tteenn  ffeeeett  ((1100  fftt..)),,  mmeeaassuurreedd  ffrroomm  tthhee  rrooaadd  rriigghhtt--ooff--wwaayy  eeddggee  ooff  aannyy  ppeerrmmaanneenntt  

ppaadd,,  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ooff  aallll  cceenntteerr  ppiivvoott  ppooiinnttss  aanndd  aassssoocciiaatteedd  ssttrruuccttuurreess..    CCeenntteerr  ppiivvoott  

ppooiinnttss  aarree  aa  ppeerrmmaanneenntt  ssttrruuccttuurree  aanndd  sshhaallll  rreeqquuiirree  aann  aapppprroovveedd  zzoonniinngg  ppeerrmmiitt..    

  

DDoommeessttiicc  aanndd  SSttoocckk  WWaatteerr  WWeellllss  aanndd  AAcccceessssoorryy  EEqquuiippmmeenntt  sshhaallll  bbee  llooccaatteedd  nnoo  cclloosseerr  

tthhaann  tteenn((1100))  ffeeeett  ooff  tthhee  eeddggee  ooff  aannyy  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  RRooaadd  RRiigghhtt  ooff  WWaayy..    TThhiiss  sshhaallll  

iinncclluuddee  aannyy  ffoouunnddaattiioonnss  oorr  ssuuppppoorrttiinngg  ssttrruuccttuurreess..  

  

  

55..55  AAGG--WWPP,,  WWEELLLLHHEEAADD  PPRROOTTEECCTTIIOONN  OOVVEERRLLAAYY  DDIISSTTRRIICCTT  

  

55..5511  IINNTTEENNTT::    TThhee  iinntteenntt  ooff  tthhiiss  ddiissttrriicctt  iiss  tthhaatt  iitt  iiss  ttoo  oovveerrllaayy  aannyy  ooff  tthhee  pprriimmaarryy  zzoonniinngg  ddiissttrriiccttss  

aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  ZZoonniinngg  RReegguullaattiioonnss  wwiitthh  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  aassssiissttiinngg  mmuunniicciippaalliittiieess  

mmaaiinnttaaiinn  aanndd  ooppeerraattee  ppuubblliicc  wwaatteerr  ssuuppppllyy  ssyysstteemmss  aanndd//oorr  wweellllss,,  ((aass  ddeeffiinneedd  iinn  TTiittllee  117799  NNeebbrraasskkaa  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHeeaalltthh  CChhaapptteerr  22))  wwiitthhiinn  tthhee  ccoouunnttyy  wwhhiicchh  sseerrvvee  mmuunniicciippaalliittiieess  wwiitthhiinn  oorr  

aaddjjooiinniinngg  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy..    SSaaiidd  oovveerrllaayy  DDiissttrriicctt  sshhaallll  aassssiisstt  iinn  pprroovviiddiinngg  pprrootteeccttiioonn  ffoorr  ssuucchh  

ssuuppppllyy  ssyysstteemmss  aanndd//oorr  wweellllss  tthhrroouugghh  tthhee  rreegguullaattiioonn  ooff  llaanndd  uusseess  wwhhiicchh  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  

ccoonnttaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ggrroouunnddwwaatteerr  ssoouurrccee((ss))  ffrroomm  wwhhiicchh  ssaaiidd  wweellllss  ddeerriivvee  wwaatteerr..    TThhee  iinntteenntt  ooff  

tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  aallssoo  ttoo  pprrootteecctt  eexxiissttiinngg  aanndd  ffuuttuurree  aaggrriiccuullttuurraall  uusseess  aanndd  ffaacciilliittaattee  ootthheerr  aaggrriiccuullttuurraall  

pprroodduuccttiioonn  uusseess  wwhhiicchh  aarree  iinn  bbaallaannccee  wwiitthh  tthhee  nnaattuurraall  eennvviirroonnmmeenntt,,  wwhhiicchh  aarree  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  
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eexxiissttiinngg  aaggrriiccuullttuurraall  uusseess  aanndd  wwhhiicchh  wwiillll  nnoott  pprreesseenntt  uunnaacccceeppttaabbllee  ppootteennttiiaall  ffoorr  ccoonnttaammiinnaattiioonn  ooff  

ppuubblliicc  wwaatteerr  wweellllss  llooccaatteedd  wwiitthhiinn  tthhiiss  ddiissttrriicctt,,  aanndd  ffrroomm  oovveerr--rreegguullaattiioonn  bbyy  ssaaiidd  mmuunniicciippaalliittiieess,,  oorr  

ppuubblliicc  wwaatteerr  ssuuppppllyy  ssyysstteemmss  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  wweellllhheeaadd  pprrootteeccttiioonn..  

55..5522  PPRREERREEQQUUIISSIITTEE  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS  FFOORR  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  OOFF  TTHHIISS  DDIISSTTRRIICCTT::    PPrriioorr  ttoo  

tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhiiss  ddiissttrriicctt  ttoo  aannyy  llaannddss  iinn  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy,,  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy  wwhhiicchh  mmaaiinnttaaiinnss,,  

iinntteennddss  ttoo  eessttaabblliisshh,,  aanndd//oorr  ooppeerraatteess  wwaatteerr  ssuuppppllyy  wweellllss  wwiitthhiinn  tthhee  CCoouunnttyy  sshhaallll  mmaakkee  aapppplliiccaattiioonn  

ttoo  tthhee  CCoouunnttyy  sseeeekkiinngg  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhiiss  ddiissttrriicctt  ttoo  ssppeecciiffiieedd  llaannddss  wwiitthhiinn  tthhee  CCoouunnttyy..    PPrriioorr  ttoo  

mmaakkiinngg  ssuucchh  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  pprriioorr  ttoo  aapppprroovvaall  ooff  aannyy  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhiiss  ddiissttrriicctt  ttoo  aannyy  llaannddss  

wwiitthhiinn  tthhee  CCoouunnttyy  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  ooff  CCoommmmiissssiioonneerrss,,  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy  mmaakkiinngg  ssuucchh  

aapppplliiccaattiioonn  sshhaallll  hhaavvee  ffiirrsstt  ccoommpplliieedd  wwiitthh  aallll  ootthheerr  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  WWeellllhheeaadd  PPrrootteeccttiioonn  

AArreeaass  AAcctt  ((NNeebb..  RReevv..  SSttaatt..  4466--11550011  tthhrroouugghh  4466--115500--99))..    TThheessee  rreeqquuiirreemmeennttss  iinncclluuddee,,  bbuutt  aarree  nnoott  

lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

11..  DDeelliinneeaattiioonn  ooff  tthhee  WWeellllhheeaadd  PPrrootteeccttiioonn  AArreeaa  bbaasseedd  uuppoonn  aa  ttwweennttyy  ((2200))  yyeeaarr  ttiimmee  ooff  

ttrraavveell  rreecchhaarrggee  zzoonnee,,  

22..  AApppprroovvaall  ooff  ssuucchh  WWeellllhheeaadd  PPrrootteeccttiioonn  AArreeaa  bbyy  tthhee  NNeebbrraasskkaa  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy..  ((NNDDEEQQ))  

33..  CCoommpplleettiioonn  aanndd  mmaappppiinngg  ooff  aann  iinnvveennttoorryy  ooff  ppootteennttiiaall  ccoonnttaammiinnaattiioonn  ssoouurrcceess  wwiitthhiinn  

tthhee  WWeellllhheeaadd  PPrrootteeccttiioonn  AArreeaa,,  

44..  FFoorrmmuullaattiioonn  ooff  eemmeerrggeennccyy//ccoonnttiinnggeennccyy//lloonngg--rraannggee  ppllaannss  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  ddiissrruuppttiioonn  ooff  

ssuuppppllyy  ooff  wwaatteerr  ffrroomm  tthhee  wweellllss  iinn  tthhee  WWeellllhheeaadd  PPrrootteeccttiioonn  AArreeaa((ss)),,  

55..  FFoorrmmuullaattiioonn  ooff  aanndd  aabbiilliittyy  ttoo  iimmpplleemmeenntt  aann  oonn--ggooiinngg  PPuubblliicc  IInnvvoollvveemmeenntt//EEdduuccaattiioonn  

PPrrooggrraamm  ttoo  ppeerrmmiitt  ppuubblliicc  ccoommmmeenntt  iinn  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  WWeellllhheeaadd  PPrrootteeccttiioonn  

PPrrooggrraamm  aanndd  ttoo  pprroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  rreeggaarrddiinngg  tthhee  pprrooggrraamm  aanndd  

vvoolluunnttaarryy  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  ssaaiidd  pprrooggrraamm,,  

66..  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  pprrooggrraamm  ttoo  iinnssttaallll  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  WWeellllhheeaadd  PPrrootteeccttiioonn  AArreeaa  ssiiggnnss  oonn  

rrooaaddwwaayyss  aarroouunndd  tthhee  WWeellllhheeaadd  PPrrootteeccttiioonn  AArreeaa((ss)),,  

77..  TThhee  mmuunniicciippaalliittyy  oorr  ootthheerr  ppuubblliicc  wwaatteerr  ssuuppppllyy  ssyysstteemm  sshhaallll  eexxeeccuuttee  aann  iinntteerrllooccaall  

aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  ffoorr  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  tthhee  rruulleess  

aanndd  rreegguullaattiioonnss  ooff  tthhiiss  WWeellllhheeaadd  PPrrootteeccttiioonn  OOvveerrllaayy  DDiissttrriicctt..    IInn  ssuucchh  aaggrreeeemmeenntt,,  tthhee  

mmuunniicciippaalliittyy  oorr  ootthheerr  ppuubblliicc  wwaatteerr  ssuuppppllyy  ssyysstteemm  sshhaallll  aaggrreeee  ttoo  aacccceepptt  tthhee  WWeellllhheeaadd  

PPrrootteeccttiioonn  RReegguullaattiioonnss  aanndd  RReessttrriiccttiioonnss  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhiiss  OOvveerrllaayy  DDiissttrriicctt,,  aaggrreeee  ttoo  ppaayy  

ttoo  tthhee  CCoouunnttyy  ffeeeess  nneeggoottiiaatteedd  bbeettwweeeenn  ssuucchh  eennttiittyy  aanndd  tthhee  CCoouunnttyy  ffoorr  tthhee  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  tthhee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ooff  tthhiiss  ddiissttrriicctt  iinn  aarreeaass  

uunnddeerr  CCoouunnttyy  jjuurriissddiiccttiioonn,,  aaggrreeee  ttoo  ppaayy  aallll  ccoossttss  aassssoocciiaatteedd  bbyy  aannyy  lleeggaall  cchhaalllleennggee  ttoo  

tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhiiss  ddiissttrriicctt,,  aanndd  aaggrreeee  ttoo  hhoolldd  tthhee  CCoouunnttyy  hhaarrmmlleessss  ffoorr  aannyy  

lliiaabbiilliittyy  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhiiss  ddiissttrriicctt  eexxcceepptt  ffoorr  pprrooppeerr  aaddmmiinniissttrraattiioonn  

aanndd  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhiiss  ddiissttrriicctt  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  ootthheerr  

tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  wwhhiicchh  aarree  aacccceeppttaabbllee  ttoo  tthhee  ppaarrttiieess  iinnvvoollvveedd  iinn  aannyy  ssuucchh  

iinntteerrllooccaall  aaggrreeeemmeenntt..  

55..5533  LLIIMMIITTAATTIIOONN  OONN  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  OOFF  TTHHIISS  DDIISSTTRRIICCTT::    TThhiiss  ddiissttrriicctt  mmaayy  oonnllyy  bbee  aapppplliieedd  

ttoo  llaannddss  wwiitthhiinn  WWeellllhheeaadd  PPrrootteeccttiioonn  AArreeaass  bbaasseedd  uuppoonn  aa  ttwweennttyy  ((2200))  yyeeaarr  ttiimmee  ooff  ttrraavveell  rreecchhaarrggee  

zzoonnee  aass  ddeeffiinneedd  aanndd  ooffffiicciiaallllyy  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  NNeebbrraasskkaa  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy..    
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IInn  tthhee  eevveenntt  tthhee  bboouunnddaarriieess  ooff  aannyy  ssuucchh  ooffffiicciiaallllyy  aapppprroovveedd  WWeellllhheeaadd  PPrrootteeccttiioonn  AArreeaass  ddoo  nnoott  

ffoollllooww  eeaassiillyy  iiddeennttiiffiiaabbllee  bboouunnddaarriieess  ssuucchh  aass  rrooaaddss,,  rriivveerrss,,  ccrreeeekkss,,  sseeccttiioonn,,  qquuaarrtteerr  sseeccttiioonn  oorr  

qquuaarrtteerr--qquuaarrtteerr  sseeccttiioonn  lliinneess,,  tthhee  bboouunnddaarriieess  ooff  ssuucchh  aarreeaa  sshhaallll  bbee  eexxppaannddeedd  ttoo  tthhee  nneeaarreesstt  ssuucchh  

lliinneess  ttoo  aavvooiidd  ccoonnffuussiioonn  aanndd  aaddddeedd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ccoossttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  iinn--tthhee--ffiieelldd  

ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  ssuucchh  bboouunnddaarriieess..  

  

55..5544  AAMMEENNDDMMEENNTT  TTOO  OOFFFFIICCIIAALL  ZZOONNIINNGG  MMAAPP::    WWhheenneevveerr  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhiiss  

RReessoolluuttiioonn  hhaavvee  bbeeeenn  ccoommpplliieedd  wwiitthh  aanndd  tthhee  CCoouunnttyy  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  aanndd  tthhee  CCoouunnttyy  

BBooaarrdd  ooff  CCoommmmiissssiioonneerrss  hhaavvee,,  ffoolllloowwiinngg  ppuubblliicc  hheeaarriinngg  bbyy  bbootthh  ppaarrttiieess,,  aapppprroovveedd  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhiiss  oovveerrllaayy  zzoonniinngg  ddiissttrriicctt  oonn  llaanndd  wwiitthhiinn  tthhee  CCoouunnttyy,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  

pprroocceedduurreess  ffoorr  aammeennddmmeenntt  ooff  tthhee  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  OOffffiicciiaall  ZZoonniinngg  MMaapp  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhiiss  

RReessoolluuttiioonn,,  tthhee  bboouunnddaarriieess  ooff  ssuucchh  oovveerrllaayy  ddiissttrriicctt  sshhaallll  bbee  iinnddiiccaatteedd  oonn  ssaaiidd  OOffffiicciiaall  ZZoonniinngg  

MMaapp..  

  

55..5555  PPEERRMMIITTTTEEDD  PPRRIINNCCIIPPAALL  UUSSEESS  AANNDD  SSTTRRUUCCTTUURREESS::    RReeqquuiirreemmeennttss  sshhaallll  bbee  ccoonnssiisstteenntt  

wwiitthh  tthhoossee  rreeqquuiirreemmeennttss  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  iinn  wwhhiicchh  tthhee  WWeellllhheeaadd  PPrrootteeccttiioonn  AAggrriiccuullttuurraall  DDiissttrriicctt  

eexxiissttss::    55..11  AAGG--11  AAggrriiccuullttuurree  DDiissttrriicctt  oorr  55..22  AAGG--RR  AAggrriiccuullttuurraall  RReessiiddeennttiiaall  DDiissttrriicctt,,  oorr  55..33  

HHiigghhwwaayy  CCoommmmeerrcciiaall  DDiissttrriicctt  oorr  55..44  II  IInndduussttrriiaall  DDiissttrriicctt..  

  

55..5566  PPEERRMMIITTTTEEDD  AACCCCEESSSSOORRYY  UUSSEESS  AANNDD  SSTTRRUUCCTTUURREESS::    RReeqquuiirreemmeennttss  sshhaallll  bbee  

ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhoossee  rreeqquuiirreemmeennttss  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  iinn  wwhhiicchh  tthhee  WWeellllhheeaadd  PPrrootteeccttiioonn  AAggrriiccuullttuurraall  

DDiissttrriicctt  eexxiissttss::    55..11  AAGG--11  AAggrriiccuullttuurree  DDiissttrriicctt  oorr  55..22  AAGG--RR  AAggrriiccuullttuurraall  RReessiiddeennttiiaall  DDiissttrriicctt,,  oorr  

55..33  HHiigghhwwaayy  CCoommmmeerrcciiaall  DDiissttrriicctt  oorr  55..44  II  IInndduussttrriiaall  DDiissttrriicctt..  

  

55..5577  PPEERRMMIITTTTEEDD  SSPPEECCIIAALL  UUSSEESS::    RReeqquuiirreemmeennttss  sshhaallll  bbee  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhoossee  rreeqquuiirreemmeennttss    

iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  iinn  wwhhiicchh  tthhee  WWeellllhheeaadd  PPrrootteeccttiioonn  AAggrriiccuullttuurraall  DDiissttrriicctt  eexxiissttss::    55..11  AAGG--11  

AAggrriiccuullttuurree  DDiissttrriicctt  oorr  55..22  AAGG--RR  AAggrriiccuullttuurraall  RReessiiddeennttiiaall  DDiissttrriicctt,,  55..33  HHiigghhwwaayy  CCoommmmeerrcciiaall  

DDiissttrriicctt  oorr  II  IInndduussttrriiaall  DDiissttrriicctt..    PPrroovviiddeedd  aallll  uusseess  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  aaddddiittiioonnaall  wweellllhheeaadd  pprrootteeccttiioonn  

rreessttrriiccttiioonnss  sseett  ffoorrtthh  iinn  SSeeccttiioonn  55..5599  ooff  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn..  

  

55..5588  AA..    PPRROOHHIIBBIITTEEDD  UUSSEESS  AANNDD  SSTTRRUUCCTTUURREESS  

BB..  SSPPEECCIIAALL  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  

CC..  MMIINNIIMMUUMM  LLOOTT  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS  

DD..  MMIINNIIMMUUMM  YYAARRDD  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS  

EE..  MMAAXXIIMMUUMM  HHEEIIGGHHTT  

FF..  PPAARRKKIINNGG  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  

GG..  IInn  aaddddiittiioonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  uusseess  aarree  ssppeecciiffiiccaallllyy  pprroohhiibbiitteedd  iinn  aannyy  aarreeaa  oonn  wwhhiicchh  tthhiiss  wweellll  

pprrootteeccttiioonn  oovveerrllaayy  ddiissttrriicctt  iiss  aapppplliieedd::  

11..  CCoonnffiinneedd  aanndd//oorr  iinntteennssiivvee  aanniimmaall  ffeeeeddiinngg  uusseess  aanndd  aassssoocciiaatteedd  wwaassttee  hhaannddlliinngg  

ffaacciilliittiieess  

22..  OOtthheerr  ttyyppeess  ooff  wwaassttee  hhaannddlliinngg  ffaacciilliittiieess..  

33..  CCoommmmeerrcciiaall  aanndd  iinndduussttrriiaall  uusseess,,  wwhhiicchh  uuttiilliizzee  oorr  pprroodduuccee  aannyy  hhaazzaarrddoouuss  mmaatteerriiaallss,,  aass  

ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  UUnniitteedd  SSttaatteess  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy,,  iinncclluuddiinngg  ccoommmmeerrcciiaall  

uusseess  wwhhiicchh  mmaaiinnttaaiinn  aannhhyyddrroouuss  aammmmoonniiaa,,  aaggrriiccuullttuurraall  cchheemmiiccaallss,,  ootthheerr  ffeerrttiilliizzeerrss  oorr  

bbuullkk  ssttoorraaggee  ooff  ggaassoolliinnee,,  kkeerroosseennee,,  oorr  ddiieesseell  ffuueell  ffoorr  rreessaallee..  
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55..5599  WWEELLLLHHEEAADD  PPRROOTTEECCTTIIOONN  RREESSTTRRIICCTTIIOONNSS::    TThhee  ffoolllloowwiinngg  rreessttrriiccttiioonnss  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  

uusseess  wwiitthhiinn  aannyy  aarreeaa  ooff  llaanndd  oonn  wwhhiicchh  tthhiiss  WWeellllhheeaadd  PPrrootteeccttiioonn  OOvveerrllaayy  DDiissttrriicctt  iiss  aapppplliieedd::      

  

11..  SSttoorraaggee  ooff  ggaassoolliinnee,,  ddiieesseell  ffuueell,,  ffuueell  ooiill  oorr  ootthheerr  ssiimmiillaarr  ffuueellss,,  wwhheetthheerr  oonn  aa  ffaarrmm  

oorr  iinn  aassssoocciiaattiioonn  wwiitthh  ootthheerr  llaanndd  uussee,,  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  

ooff  TTiittlleess  112266  aanndd  115599  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  tthhee  NNeebbrraasskkaa  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy  oorr  ootthheerr  rreessppoonnssiibbllee  ddeeppaarrttmmeenntt  oorr  aaggeennccyy  ooff  

jjuurriissddiiccttiioonn..    SSttoorraaggee  ooff  ggaassoolliinnee,,  ddiieesseell  ffuueell  oorr  ootthheerr  ssiimmiillaarr  ffuueellss,,  wwhheetthheerr  oonn  aa  

ffaarrmm  oorr  ootthheerr  llaanndd  aarreeaa,,  iinn  eexxcceessss  ooff  oonnee  tthhoouussaanndd  oonnee  hhuunnddrreedd  ((11,,110000))  sshhaallll  bbee  

pprroohhiibbiitteedd  eexxcceepptt  wwhheenn  aa  ccoonnddiittiioonnaall  oorr  ssppeecciiaall  uussee  ffoorr  aa  ccoommmmeerrcciiaall  oorr  

iinndduussttrriiaall  uussee  iiss  aauutthhoorriizzeedd..    IInn  aannyy  aauutthhoorriizzaattiioonn  ooff  aannyy  ssuucchh  ccoonnddiittiioonnaall  oorr  

ssppeecciiaall  uussee,,  aa  ccoonnddiittiioonn  ooff    aapppprroovvaall  sshhaallll  iinncclluuddee  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  rruulleess  aanndd  

rreegguullaattiioonnss  ooff  TTiittlleess  2266  aanndd  115599..  

  

22..  FFuueell  ssttoorraaggee  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aann  iirrrriiggaattiioonn  wweellll  eennggiinnee  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  

rruulleess  aanndd  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  TTiittllee  112266  aanndd  sshhaallll  bbee  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  aa  ccoonnttaaiinnmmeenntt  

aarreeaa  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  NNaattiioonnaall  FFiirree  PPrrootteeccttiioonn  AAssssoocciiaattiioonn  CCooddee  3300..  

  

33..  FFuueell  ssttoorraaggee,,  eexxcceepptt  wwhheenn  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aa  ccoommmmeerrcciiaall  oorr  iinndduussttrriiaall  uussee  

aauutthhoorriizzeedd  aass  aa  ccoonnddiittiioonnaall  oorr  ssppeecciiaall  uussee  ((IItteemm  11  aabboovvee))  aanndd  eexxcceepptt  ffoorr  aannyy  ffuueell  

ssttoorraaggee  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aannyy  iirrrriiggaattiioonn  wweellll  eennggiinnee  ((IItteemm  22  aabboovvee)),,  sshhaallll  nnoott  bbee  

ppeerrmmiitttteedd  wwiitthhiinn  oonnee  tthhoouussaanndd  ((11,,000000))  ffeeeett  ooff  aannyy  wweellll  pprrootteecctteedd  uunnddeerr  tthhiiss  

wweellllhheeaadd  pprrootteeccttiioonn  oovveerrllaayy  ddiissttrriicctt..  

  

44..  SSttoorraaggee  ooff  ffeerrttiilliizzeerrss,,  hheerrbbiicciiddeess  aanndd  ppeessttiicciiddeess  aanndd  ootthheerr  mmaatteerriiaallss,,  ddeetteerrmmiinneedd  

bbyy  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy  ttoo  bbee  hhaazzaarrddoouuss  

mmaatteerriiaallss,,  sshhaallll  bbee  pprroohhiibbiitteedd,,  eexxcceepptt  wwhheenn  aa  ccoonnddiittiioonnaall  oorr  ssppeecciiaall  uussee  ffoorr  ssuucchh  

uusseess  aarree  aauutthhoorriizzeedd  aanndd  ssuucchh  aauutthhoorriizzaattiioonn  sshhaallll  iinncclluuddee  aa  ccoonnddiittiioonn  tthhaatt  aallll  ssuucchh  

uusseess  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  aapppplliiccaabbllee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ooff  TTiittlleess  111188,,  112211,,  

112266,,  112288  aanndd  119988..  

  

55..  NNoo  sseeppttiicc  ttaannkk,,  ttiillee  ffiieelldd  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aa  rreessiiddeennttiiaall,,  ccoommmmeerrcciiaall,,  iinndduussttrriiaall  oorr  

ootthheerr  uussee  sshhaallll  bbee  llooccaatteedd  wwiitthhiinn  oonnee  tthhoouussaanndd  ((11,,000000))  ffeeeett  ooff  aannyy  wweellll  pprrootteecctteedd  

uunnddeerr  tthhiiss  wweellllhheeaadd  pprrootteeccttiioonn  oovveerrllaayy  zzoonniinngg  ddiissttrriicctt,,  pprroovviiddeedd  hhoowweevveerr  tthhaatt  iiff  

aa  lloott  ooff  rreeccoorrdd  eexxiissttss  aass  ooff  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddaattee  ooff  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhiiss  wweellllhheeaadd  

pprrootteeccttiioonn  oovveerrllaayy  zzoonniinngg  ddiissttrriicctt,,  oonnee  ((11))  sseeppttiicc  ttaannkk  aanndd  ttiillee  ffiieelldd  mmaayy  bbee  

eessttaabblliisshheedd..    AAllll  nneeww  sseeppttiicc  ttaannkkss  aanndd  ttiillee  ffiieellddss  eessttaabblliisshheedd  wwiitthhiinn  aannyy  wweellllhheeaadd  

pprrootteeccttiioonn  oovveerrllaayy  zzoonniinngg  ddiissttrriicctt  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ooff  

TTiittllee  112244..  **  

  

66..  DDoommeessttiicc,,  iirrrriiggaattiioonn  aanndd  aannyy  ootthheerr  wwaatteerr  wweellllss  sshhaallll  nnoott  bbee  llooccaatteedd  cclloosseerr  tthhaann  

oonnee  tthhoouussaanndd  ((11,,000000))  ffeeeett  ooff  aannyy  wweellll  pprrootteecctteedd  uunnddeerr  tthhiiss  wweellllhheeaadd  pprrootteeccttiioonn  

oovveerrllaayy  zzoonniinngg  ddiissttrriicctt..    PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iiff  aa  lloott  ooff  rreeccoorrdd,,  aass  ooff  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddaattee  

ooff  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhiiss  wweellllhheeaadd  pprrootteeccttiioonn  oovveerrllaayy  zzoonniinngg  aanndd  tthhee  eennttiirreettyy  ooff  ssaaiidd  
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lloott  ooff  rreeccoorrdd  lliieess  wwiitthhiinn  aa  wweellllhheeaadd  pprrootteeccttiioonn  oovveerrllaayy  ddiissttrriicctt,,  oonnee  ((11))  wweellll  mmaayy  

bbee  eessttaabblliisshheedd..    AAllll  wweellllss  sshhaallll  bbee  ddeevveellooppeedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  rruulleess  aanndd  

rreegguullaattiioonnss  ooff  TTiittllee  117788--  CChhaapptteerr  1100  aanndd  TTiittllee  117788  CChhaapptteerr  1122..  

  

77..  TThhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ffeerrttiilliizzeerr  oorr  ppeessttiicciiddee  ttoo  tthhee  llaanndd  oorr  ccrroopp  tthhrroouugghh  aann  iirrrriiggaattiioonn  

ssyysstteemm  ((cchheemmiiggaattiioonn))  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ooff  TTiittllee  119955..  

  

88..  IIff  aannyy  llaanndd  aarreeaa  ccoonnttaaiinneedd  wwiitthhiinn  aa  wweellllhheeaadd  pprrootteeccttiioonn  oovveerrllaayy  zzoonniinngg  ddiissttrriicctt  iiss  

aallssoo  ppaarrtt  ooff  aa  ssppeecciiaall  pprrootteeccttiioonn  aarreeaa  oorr  ggrroouunndd  wwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aarreeaa,,  

eessttaabblliisshheedd  uunnddeerr  TTiittllee  119966--  RRuulleess  aanndd  RReegguullaattiioonnss  PPeerrttaaiinniinngg  ttoo  GGrroouunndd  WWaatteerr  

MMaannaaggeemmeenntt  AArreeaass,,  ffoorr  nnoonn  ppooiinntt  oorriiggiinn  ccoonnttaammiinnaattiioonn,,  aallll  uusseess  wwiitthhiinn  ssuucchh  aarreeaass,,  

iinncclluuddiinngg  aaggrriiccuullttuurraall  uusseess,,  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  aaccttiioonn  ppllaann  aanndd  bbeesstt  mmaannaaggeemmeenntt  

pprraaccttiicceess  eessttaabblliisshheedd  ffoorr  ssuucchh  aarreeaass  bbyy  tthhee  llooccaall  NNaattuurraall  RReessoouurrccee  DDiissttrriicctt((ss))..  

  

**  ddeennootteess  AAddmmiinniissttrraattiivvee  cchhaannggee  77--2266--22000055  

  

  

55..66    AAHH  AAIIRRPPOORRTT  HHAAZZAARRDD  OOVVEERRLLAAYY  DDIISSTTRRIICCTT  

  

55..6611  IINNTTEENNTT::    TThhee  iinntteenntt  ooff  tthhiiss  ddiissttrriicctt  iiss  tthhaatt  iitt  iiss  ttoo  oovveerrllaayy  aannyy  ooff  tthhee  pprriimmaarryy  zzoonniinngg  

ddiissttrriiccttss  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  sseeccttiioonnss  55..11,,  55..22,,  55..33,,  55..44,,  aanndd  55..55  ooff  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  ssaaffee  uussee  

ooff  ppuubblliicc  aaiirrppoorrttss  aanndd  pprriivvaattee  aaiirrssttrriippss  iinn  tthhee  ccoouunnttyy  bbyy  lliimmiittiinngg  tthhee  llooccaattiioonn  aanndd  tthhee  hheeiigghhtt  ooff  

ssttrruuccttuurreess  wwiitthhiinn  tthhee  ooppeerraattiioonn,,  aapppprrooaacchh,,  ttrraannssiittiioonn,,  aanndd  ttuurrnniinngg  zzoonneess  aarroouunndd  ppuubblliicc  aaiirrppoorrttss  aanndd  

rreeggiisstteerreedd  pprriivvaattee  aaiirrssttrriippss..    ((RReeggiisstteerreedd  wwiitthh  tthhee  NNeebbrr..  DDeepptt..  ooff  AAeerroonnaauuttiiccss)),,  aass  ddeessiiggnnaatteedd  oonn  

tthhee  ooffffiicciiaall  zzoonniinngg  mmaapp  ooff  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy,,  NNeebbrraasskkaa  aanndd  ddeettaaiilleedd  oonn  tthhee  CCuurrttiiss  MMuunniicciippaall  

AAiirrppoorrtt  ZZoonniinngg  MMaapp,,  wwhhiicchh  iiss  aattttaacchheedd  aass  aann  aappppeennddiixx  ttoo  tthhiiss  RReessoolluuttiioonn  aanndd  iinnccoorrppoorraatteedd  bbyy  

rreeffeerreennccee  iinnttoo  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn..  

  

55..6622      LLOOCCAATTIIOONN,,  BBOOUUNNDDAARRIIEESS,,  ZZOONNEESS  AANNDD  HHEEIIGGHHTT  RREESSTTRRIICCTTIIOONNSS::    TThhee  llooccaattiioonn,,  

bboouunnddaarriieess,,  zzoonneess  aanndd  hheeiigghhtt  rreessttrriiccttiioonnss  ddeessccrriibbeedd  bbeellooww  aarree  iinntteennddeedd  ttoo  pprroovviiddee  aaiirrssppaaccee  

pprrootteeccttiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  AAiirrppoorrtt  HHaazzaarrdd  AArreeaa  ooff  tthhee  CCuurrttiiss  MMuunniicciippaall  AAiirrppoorrtt  llooccaatteedd  iinn  tthhee  

NNoorrtthhwweesstt  ¼¼  SSeeccttiioonn  2266,,  TToowwnnsshhiipp  88  NNoorrtthh,,  RRaannggee  2288  WWeesstt,,  iinn  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy,,  NNeebbrraasskkaa  aanndd  

aannyy  rreeggiisstteerreedd  pprriivvaattee  aaiirrssttrriippss..    TThhee  aaccrreeaass  llooccaatteedd  wwiitthhiinn  tthhee  AAiirrppoorrtt  HHaazzaarrdd  AArreeaa  aass  ddeessccrriibbeedd  

iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn  aarree  hheerreebbyy  zzoonneedd  aass  ffoolllloowwss::  

  

  SSuubbddiivviissiioonn  11..    AAiirrppoorrtt  HHaazzaarrdd  AArreeaa  DDeessccrriippttiioonn..    TThhee  AAiirrppoorrtt  HHaazzaarrdd  AArreeaa  sshhaallll  

ccoonnssiisstt  ooff  OOppeerraattiioonn  ZZoonneess,,  AApppprrooaacchh  ZZoonneess,,  TTuurrnniinngg  ZZoonneess  aanndd  TTrraannssiittiioonn  ZZoonneess  aass  ddeessccrriibbeedd  

iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn..  

    

  SSuubbddiivviissiioonn  22..    ZZoonnee  DDeessccrriippttiioonnss  

AA..    TThhee  OOppeerraattiioonn  ZZoonneess  aarree  lloonnggiittuuddiinnaallllyy  cceenntteerreedd  oonn  eeaacchh  eexxiissttiinngg  oorr  

pprrooppoosseedd  rruunnwwaayy..  

  

11..    LLeennggtthh..      FFoorr  eexxiissttiinngg  aanndd  pprrooppoosseedd  ppaavveedd  rruunnwwaayyss,,  tthhee  ooppeerraattiioonn  zzoonneess  

bbeeggiinn  aanndd  eenndd  220000  ffeeeett  bbeeyyoonndd  tthhee  eenndd  ooff  eeaacchh  rruunnwwaayy..    FFoorr  eexxiissttiinngg  aanndd  
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pprrooppoosseedd  ttuurrff  rruunnwwaayyss,,  tthhee  ooppeerraattiioonn  zzoonneess  bbeeggiinn  aanndd  eenndd  aatt  tthhee  rruunnwwaayy  

eennddss..  

  

22..  WWiiddtthh..        FFoorr  eexxiissttiinngg  aanndd  pprrooppoosseedd  iinnssttrruummeenntt  rruunnwwaayyss,,  tthhee  ooppeerraattiioonn  

zzoonneess  aarree  11,,000000  ffeeeett  wwiiddee,,  wwiitthh  550000  ffeeeett  oonn  eeiitthheerr  ssiiddee  ooff  tthhee  rruunnwwaayy  

cceenntteerrlliinnee..    FFoorr  aallll  ootthheerr  eexxiissttiinngg  aanndd  pprrooppoosseedd  rruunnwwaayyss,,  tthhee  ooppeerraattiioonn  

zzoonneess  aarree  550000  ffeeeett  wwiiddee,,  wwiitthh  ttwwoo  hhuunnddrreedd  ffiiffiittyy  ffeeeett  oonn  eeiitthheerr  ssiiddee  ooff  tthhee  

rruunnwwaayy  cceenntteerrlliinnee..      

  

33..  HHeeiigghhtt..      TThhee  hheeiigghhtt  lliimmiitt  ooff  ooppeerraattiioonn  zzoonneess  iiss  tthhee  ssaammee  aass  tthhee  hheeiigghhtt  ooff  

tthhee  nneeaarreesstt  ppooiinntt  oonn  aann  eexxiissttiinngg  oorr  pprrooppoosseedd  rruunnwwaayy  oonn  tthhee  ssuurrffaaccee  ooff  tthhee  

ggrroouunndd,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  hhiigghheerr..  

  

BB..  TThhee  AApppprrooaacchh  ZZoonneess  eexxtteenndd  ffrroomm  tthhee  eenndd  ooff  eeaacchh  ooppeerraattiioonn  zzoonnee  aanndd  aarree  

cceenntteerreedd  aalloonngg  tthhee  eexxtteennddeedd  rruunnwwaayy  cceenntteerrlliinneess..    AAnn  aapppprrooaacchh  zzoonneess  

ddiimmeennssiioonnss  aarree  aass  ffoolllloowwss::      

  

11..    IInnssttrruummeenntt  RRuunnwwaayyss  

aa..    LLeennggtthh  aanndd  WWiiddtthh..    TThhee  aapppprrooaacchh  zzoonnee  eexxtteennddss  tteenn  mmiilleess  ffrroomm  tthhee  

ooppeerraattiioonn  zzoonnee,,  mmeeaassuurreedd  aalloonngg  tthhee  eexxtteennddeedd  rruunnwwaayy  cceenntteerrlliinnee..    TThhee  

aapppprrooaacchh  zzoonnee  iiss  oonnee  tthhoouussaanndd  ((11,,000000))  ffeeeett  wwiiddee  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  

nneeaarreesstt  rruunnwwaayy  ((ii..ee..,,  aaddjjaacceenntt  ttoo  tthhee  ooppeerraattiioonn  zzoonnee))  aanndd  eexxppaannddss  

uunniiffoorrmmllyy  ttoo  ssiixxtteeeenn  tthhoouussaanndd  eeiigghhtt  hhuunnddrreedd  ffoorrttyy  ((1166,,884400))  ffeeeett  wwiiddee  aatt  

tthhee  ffaarrtthheesstt  eenndd  ooff  tthhee  zzoonnee  ((ii..ee..,,  tteenn  mmiilleess  ((1100))  ffrroomm  tthhee  ooppeerraattiioonn  

zzoonnee))..  

bb..  HHeeiigghhtt  LLiimmiitt..    TThhee  hheeiigghhtt  lliimmiitt  ooff  aann  aapppprrooaacchh  zzoonnee  bbeeggiinnss  aatt  tthhee  

eelleevvaattiioonn  ooff  tthhee  rruunnwwaayy  eenndd  ffoorr  wwhhiicchh  iitt  iiss  tthhee  aapppprrooaacchh  aanndd  rriisseess  oonnee  

ffoooott  vveerrttiiccaallllyy  ffoorr  eevveerryy  ffiiffttyy  ffeeeett  hhoorriizzoonnttaallllyy  ((5500::11)),,  eexxcceepptt  tthhaatt  tthhee  

hheeiigghhtt  lliimmiitt  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  oonnee  hhuunnddrreedd  ffiiffttyy  ((115500))  ffeeeett  aabboovvee  tthhee  

nneeaarreesstt  eexxiissttiinngg  oorr  pprrooppoosseedd  rruunnwwaayy  eenndd  eelleevvaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhrreeee  ((33))  

mmiilleess  ooff  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ooppeerraattiioonn  zzoonnee  aatt  tthhaatt  rruunnwwaayy  eenndd..    AAtt  tthhrreeee  ((33))  

mmiilleess  ffrroomm  ssaaiidd  ooppeerraattiioonn  zzoonnee,,  tthhee  hheeiigghhtt  lliimmiitt  rreessuummeess  ssllooppiinngg  oonnee  

ffoooott  vveerrttiiccaallllyy  ffoorr  eevveerryy  ffiiffttyy  ffeeeett  hhoorriizzoonnttaallllyy  ((5500::11))  aanndd  ccoonnttiinnuueess  ttoo  

tthhee  tteenn  ((1100))  mmiillee  lliimmiitt..    

  

22..    VViissuuaall  RRuunnwwaayyss  

aa..    LLeennggtthh  aanndd  WWiiddtthh..    AAnn  aapppprrooaacchh  zzoonnee  eexxtteennddss  ffrroomm  tthhee  ooppeerraattiioonn  

zzoonnee  ttoo  tthhee  lliimmiittss  ooff  tthhee  ttuurrnniinngg  zzoonnee,,  mmeeaassuurreedd  aalloonngg  tthhee  xxtteennddeedd  

rruunnwwaayy  cceenntteerrlliinnee..    TThhee  aapppprrooaacchh  zzoonnee  iiss  ffiivvee  hhuunnddrreess  ((550000))  ffeeeett  wwiiddee  

aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  zzoonnee  nneeaarreesstt  tthhee  rruunnwwaayy  ((ii..ee..,,  aaddjjaacceenntt  ttoo  tthhee  ooppeerraattiioonn  

zzoonnee))  aanndd  eexxppaannddss  uunniiffoorrmmllyy  ssoo  tthhaatt  aa  ppooiinntt  oonn  tthhee  eexxtteennddeedd  rruunnwwaayy  

cceenntteerrlliinnee  tthhrreeee  ((33))  mmiilleess  ffrroomm  tthhee  ooppeerraattiioonn  zzoonnee,,  tthhee  aapppprrooaacchh  zzoonnee  iiss  

tthhrreeee  tthhoouussaanndd  sseevveenn  hhuunnddrreedd  ffeeeett  wwiiddee..    
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bb..  HHeeiigghhtt..    TThhee  hheeiigghhtt  lliimmiitt  ooff  aann  aapppprrooaacchh  zzoonnee  bbeeggiinnss  aatt  tthhee  eelleevvaattiioonn  

ooff  tthhee  rruunnwwaayy  eenndd  ffoorr  wwhhiicchh  iitt  iiss  tthhee  aapppprrooaacchh  aanndd  rriisseess  oonnee  ffoooott  

vveerrttiiccaallllyy  ffoorr  eevveerryy  ffoorrttyy  ((4400))  ffeeeett  hhoorriizzoonnttaallllyy,,  eexxcceepptt  tthhaatt  tthhee  hheeiigghhtt  

lliimmiitt  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  oonnee  hhuunnddrreedd  ffiiffttyy  ((115500))  ffeeeett  aabboovvee  tthhee  nneeaarreesstt  

eexxiissttiinngg  oorr  pprrooppoosseedd  rruunnwwaayy  eenndd  eelleevvaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhrreeee  mmiilleess  ooff  tthhee  

eenndd  ooff  tthhee  ooppeerraattiioonn  zzoonnee  aatt  tthhee  rruunnwwaayy  eenndd..  

  

CC..    TThhee  TTrraannssiittiioonn  ZZoonneess  eexxtteenndd  oouuttwwaarrdd  aatt  aa  rriigghhtt  aannggllee  ttoo  tthhee  rruunnwwaayy  

cceenntteerrlliinnee  aanndd  uuppwwaarrdd  aatt  tthhee  rraattee  ooff  oonnee  ffoooott  vveerrttiiccaallllyy  ffoorr  eevveerryy  sseevveenn  ffeeeett  

hhoorriizzoonnttaallllyy  ((77::11))..    TThhee  hheeiigghhtt  lliimmiitt  ooff  aa  ttrraannssiittiioonn  zzoonnee  bbeeggiinnss  aatt  tthhee  hheeiigghhtt  

lliimmiitt  ooff  tthhee  aaddjjaacceenntt  aapppprrooaacchh  zzoonnee  oorr  ooppeerraattiioonn  zzoonnee  aanndd  eennddss  aatt  aa  hheeiigghhtt  ooff  

oonnee  hhuunnddrreedd  ffiiffttyy  ((115500))  ffeeeett  aabboovvee  tthhee  hhiigghheesstt  eelleevvaattiioonn  oonn  tthhee  eexxiissttiinngg  oorr  

pprrooppoosseedd  rruunnwwaayy..    

  

DD..    TThhee  TTuurrnniinngg  ZZoonneess  aarree  llooccaatteedd  aatt  aa  ddiissttaannccee  ooff  tthhrreeee  mmiilleess  ((33))  rraaddiiuuss  ffrroomm  

tthhee  ccoorrnneerrss  ooff  tthhee  ooppeerraattiioonnaall  zzoonnee  ooff    eeaacchh  rruunnwwaayy  aanndd  ccoonnnneeccttiinngg  aaddjjaacceenntt  

aarrccss  wwiitthh  ttaannggeenntt  lliinneess,,  eexxcclluuddiinngg  aannyy  aarreeaa  wwiitthhiinn  tthhee  ooppeerraattiioonn  zzoonnee,,  

aapppprrooaacchh  zzoonnee,,  oorr  ttrraannssiittiioonn  zzoonnee..    TThhee  hheeiigghhtt  lliimmiitt  ooff  tthhee  ttuurrnniinngg  zzoonnee  iiss  oonnee  

hhuunnddrreedd  ffiiffttyy  ffeeeett  aabboovvee  tthhee  hhiigghheesstt  eelleevvaattiioonn  oonn  tthhee  eexxiissttiinngg  oorr  pprrooppooppsseedd  

rruunnwwaayy..  

  

SSuubbddiivviissiioonn  33..    HHeeiigghhtt  RReessttrriiccttiioonnss..    NNoo  bbuuiillddiinngg,,  ttrraannssmmiissssiioonn  lliinnee,,  ppoollee,,  

ttoowweerr,,  cchhiimmnneeyy,,  wwiirreess,,  oorr  ootthheerr  ssttrruuccttuurree  oorr  aappppuurrtteennaannccee  ooff  aannyy  kkiinndd  oorr  

cchhaarraacctteerr  sshhaallll  hheerreeaafftteerr  bbee  eerreecctteedd,,  ccoonnssttrruucctteedd,,  rreeppaaiirreedd  oorr  eessttaabblliisshheedd,,  nnoorr  

sshhaallll  aannyy  ttrreeee  oorr  ootthheerr  oobbjjeecctt  ooff  nnaattuurraall  ggrroowwtthh  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ggrrooww,,  aabboovvee  tthhee  

hheeiigghhttss  ddeessccrriibbeedd  iinn  aabboovvee  iinn  SSuubbddiivviissiioonn  22..  

  

55..6633    LLOOCCAATTIIOONN  SSKKEETTCCHH  AANNDD  ZZOONNIINNGG  MMAAPP..  

TThhee  bboouunnddaarriieess,,  ooppeerraattiioonn  zzoonneess,,  aapppprrooaacchh  zzoonneess,,  ttrraannssiittiioonn  zzoonneess,,  aanndd  ttuurrnniinngg  zzoonneess  ooff  tthhee  

aaiirrppoorrtt  aarree  iinnddccaatteedd  oonn  tthhee  AAiirrppoorrtt  ZZoonniinngg  MMaapp,,  wwhhiicchh  iiss  aattttaacchheedd  hheerreettoo  aanndd  mmaaddee  aa  ppaarrtt  hheerreeooff  

bbyy  rreeffeerreennccee..    AA  ccooppyy  ooff  tthhee  AAiirrppoorrtt  ZZoonniinngg  RReegguullaattiioonnss  aanndd  AAiirrppoorrtt  zzoonniinngg  MMaapp  sshhaallll  aatt  aallll  

ttiimmeess  bbee  oonn  ffiillee  iinn  tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  CClleerrkk..  

  

55..6644  PPEERRMMIITT  RREEQQUUIIRREEDD  AANNDD  EEXXCCEEPPTTIIOONNSS..  

  SSuubbddiivviissiioonn  11..    PPeerrmmiitt  RReeqquuiirreedd..  

AAnnyyoonnee  wwiisshhiinngg  ttoo  eerreecctt,,  ccoonnssttrruucctt,,  rreeccoonnssttrruucctt,,  rreeppaaiirr,,  oorr  eessttaabblliisshh  aannyy  bbuuiillddiinngg,,  

ttrraannssmmiissssiioonn  lliinnee,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn  lliinnee,,  ppoollee,,  ttoowweerr,,  ssmmookkeessttaacckk,,  cchhiimmnneeyy,,  wwiirreess,,  oorr  ootthheerr  

ssttrruuccttuurree  oorr  aappppuurrtteennaannccee  tthheerreettoo  ooff  aannyy  kkiinndd  oorr  cchhaarraacctteerr;;  oorr  ttoo  ppllaanntt  oorr  rreeppllaanntt  aannyy  ttrreeee  

oorr  ootthheerr  oobbjjeecctt  ooff  nnaattuurraall  ggrroowwtthh  wwhhiicchh,,  wwhheenn  mmaattuurree,,  wwoouulldd  vvooiillaattee  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  

SSeeccttiioonn  11,,  SSuubbddiivviissiioonn  33  aabboovvee,,  wwiitthhiinn  tthhee  AAiirrppoorrtt  HHaazzaarrdd  AArreeaa  mmuusstt  ffiirrsstt  oobbttaaiinn  aa  ppeerrmmiitt  

ffrroomm  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  ZZoonniinngg  AAuutthhoorriittyy,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  NNeebbrraasskkaa  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

AAeerroonnaauuttiiccss  wwhheerree  aapppplliiccaabbllee..    IInn  aaddddiittiioonn  zzoonniinngg  aanndd  //oorr  ssppeecciiaall  uussee  ppeerrmmiittss  sshhaallll  bbee  

rreeqquuiirreedd  ffoorr  pprroojjeeccttss  llooccaatteedd  oonn  pprrooppeerrttyy  oowwnneedd  bbyy  tthhee  CCuurrttiiss  MMuunniicciippaall  AAiirrppoorrtt  tthhaatt  aarree  

oouuttssiiddee  pprreessccrriibbeedd  hhaazzaarrdd  zzoonneess..    TThhee  JJooiinntt  CCuurrttiiss  AAiirrppoorrtt  ZZoonniinngg  AAuutthhoorriittyy  sshhaallll  hhaavvee  

aapppprroovvaall  jjuurriissddiiccttiioonn..    ((§§33--770022))  
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SSuubbddiivviissiioonn  22..    EExxcceeppttiioonnss..    TThheerree  aarree  nnoo  eexxcceeppttiioonnss  ffrroomm  ppeerrmmiitt  rreeqquuiirreemmeenntt..  

  

SSuubbddiivviissiioonn  33..    AApppplliiccaattiioonn  FFoorrmm..    AApppplliiccaattiioonn  ffoorr  aa  ppeerrmmiitt  aass  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  tthheessee  

rreegguullaattiioonnss  sshhaallll  bbee  mmaaddee  oonn  aa  ffoorrmm  ttoo  bbee  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  ooffffiiccee  ooff  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  CClleerrkk  

oorr  oonnlliinnee  aatt  wwwwww..ccoo..ffrroonnttiieerr..nnee..uuss  oorr  tthhee  ooffffiiccee  ooff  CCuurrttiiss  CCiittyy  CClleerrkk..  

  

SSuubbddiivviissiioonn  44..    PPeerrmmiitt  FFeeee..  

TThhee  ffeeee  ffoorr  eeaacchh  ppeerrmmiitt  iissssuueedd  sshhaallll  bbee::    ZZoonniinngg  PPeerrmmiitt  $$2255..0000  aanndd  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  

$$5500..0000  aanndd  aallll  ffeeeess  ssoo  ppaaiidd  sshhaallll  bbee  ddeeppoossiitteedd  wwiitthh  tthhee  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  TTrreeaassuurreerr..  

  

55..6655  NNOONN--CCOONNFFOORRMMIINNGG  SSTTRRUUCCTTUURREESS..  

WWiitthhiinn  tthhee  AAiirrppoorrtt  HHaazzaarrdd  AArreeaa,,  nnoo  nnoonn--ccoonnffoorrmmiinngg  bbuuiillddiinngg,,  ttrraannssmmiissssiioonn  lliinnee,,  ppoollee,,  ttoowweerr,,  

cchhiimmnneeyy,,  wwiirreess,,  oorr  ootthheerr  ssttrruuccttuurree  oorr  aappppuurrtteennaannccee  ooff  aannyy  kkiinndd  oorr  cchhaarraacctteerr  oorr  oobbjjeecctt  ooff  nnaattuurraall  

ggrroowwtthh;;  aanndd  nnoo  ssuucchh  ssttrruuccttuurreess  oorr  oobbjjeeccttss  ooff  nnaattuurraall  ggrroowwtthh  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  ttoorrnn  ddoowwnn,,  ddeessttrrooyyeedd,,  

ddeetteerriioorraatteedd  oorr  ddeeccaayyeedd  ttoo  aann  eexxtteenntt  ooff  5500%%  oorr  mmoorree  ooff  tthheeiirr  oorriiggiinnaall  ccoonnddiittiioonn,,  oorr  aabbaannddoonneedd  ffoorr  

aa  ppeerriioodd  ffoo  ttwweellvvee  ((1122))  mmoonntthhss  oorr  mmoorree;;sshhaallll  hheerreeaafftteerr  bbee  rreeppllaacceedd,,  ssuubbssttaannttiiaallllyy  rreeccoonnssttrruucctteedd,,  

rreeppaaiirreedd,,  aalltteerreedd,,  rreeppllaanntteedd,,  oorr  aalllloowweedd  ttoo  ggrrooww,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  ttoo  aa  hheeiigghhtt  aabboovvee  tthhee  hheeiigghhttss  

ppeerrmmiitttteedd  bbyy  tthheessee  rreegguullaattiioonnss..    TTrraannssmmiissssiioonn  lliinneess  aanndd  ootthheerr  ccoouummmmuunniiccaattiioonn  lliinneess  sshhaallll  bbee  

iinntteerrpprreetteedd  aass  ppoolleess,,  wwiirreess,,  gguuyyss  aanndd  aallll  ootthheerr  eeqquuiippmmeenntt  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  ooppeerraattiioonn  aanndd  

mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  ssaammee  wwiitthhiinn  tthhee  rreegguullaatteedd  zzoonnee..    

  

55..6666  MMAARRKKIINNGG  OOFF  NNOONN--CCOONNFFOORRMMIINNGG  SSTTRRUUCCTTUURREESS..  

WWhheenneevveerr  tthhee  JJooiinntt  CCuurrttiiss  MMuunniicciippaall  AAiirrppoorrtt  ZZoonniinngg  AAuutthhoorriittyy  ddeetteerrmmiinneess  tthhaatt  aa  ssppeecciiffiicc  

ssttrruuccttuurree  oorr  oobbjjeecctt  iinn  tthhee  AAiirrppoorrtt  HHaazzaarrdd  AArreeaa  eexxcceeeeddss  tthhee  hheeiigghhtt  rreessttrriiccttiioonnss  aanndd  eexxiisstteedd  pprriioorr  ttoo  

tthhee  pprroommuullggaattiioonn  ooff  tthheessee  rreegguullaattiioonnss,,  tthhee  oowwnneerr((ss))  aanndd  tthhee  lleessssoorr((ss))  ooff  tthhee  pprreemmiisseess  oonn  wwhhiicchh  tthhee  

ssttrruuccttuurree  oorr  oobbjjeecctt  iiss  llooccaatteedd  sshhaallll  bbee  nnoottiiffiieedd  iinn  wwrriittiinngg  bbyy  tthhee  JJooiinntt  CCuurrttiiss  MMuunniicciippaall  AAiirrppoorrtt  

ZZoonniinngg  AAuutthhoorriittyy..    TThhee  oowwnneerr((ss))  aanndd  LLeessssoorr((ss))  sshhaallll,,  wwiitthhiinn  aa  rreeaassoonnaabbllee  ttiimmee,,  ppeerrmmiitt  tthhee  

mmaarrkkiinngg  aanndd  lliigghhttiinngg  ooff  tthhee  ssttrruuccttuurree  oorr  oobbjjeecctt..    TThhee  JJooiinntt  CCuurrttiiss  MMuunniicciippaall  AAiirrppoorrtt  ZZoonniinngg  

AAuutthhoorriittyy  sshhaallll  ssppeecciiffyy  tthhee  rreeqquuiirreedd  mmaarrkkiinngg  aanndd  lliigghhttiinngg,,  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh    §§33--440077..    TThhee  ccoosstt  ooff  

mmaarrkkiinngg  oorr  lliigghhttiinngg  sshhaallll  nnoott  bbee  aasssseesssseedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  oowwnneerr  oorr  lleessssoorr  ooff  ssaaiidd  pprreemmiissee..    

  

55..6677    AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  AAGGEENNCCYY..  

TThhee  JJooiinntt  CCuurrttiiss  MMuunniicciippaall  AAiirrppoorrtt  ZZoonniinngg  AAuutthhoorriittyy  sshhaallll  eennffoorrccee  tthheessee  rreegguullaattiioonnss  aanndd  sshhaallll  bbee  

tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aaggeennccyy  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  NNeebb..  RReevv..  SSttaatt..  §§33--331199  ((RReeiissssuueedd  22000077)),,  aanndd  sshhaallll  hhaavvee  

aallll  tthhee  ppoowweerrss  aanndd  ppeerrffoorrmm  aallll  tthhee  dduuttiieess  ooff  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aaggeennccyy  aass  pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  AAiirrppoorrtt  

ZZoonniinngg  AAcctt..    

  

55..6688    ZZOONNIINNGG  BBOOAARRDD  OOFF  AADDJJUUSSTTMMEENNTT..  

TThhee  JJooiinntt  CCuurrttiiss  MMuunniicciippaall  AAiirrppoorrtt  bbooaarrdd  ooff  ZZoonniinngg  AAddjjuussttmmeenntt  sshhaallll  bbee  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

AAddjjuussttmmeenntt  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthheessee  rreegguuaattiioonnss..    SSaaiidd  bbooaarrdd  sshhaallll  hhaavvee  aanndd  eexxeerrcciissee  tthhee  ppoowweerrss  

ccoonnffeerrrreedd  bbyy  SSeeccttiioonn    §§33--332200,,  eett..  SSeeqq..  ((RReeiissssuueedd  22000077))  aanndd  ssuucchh  ootthheerr  ppoowweerrss  aanndd  dduuttiieess  aass  aarree  

ccoonnffeerrrreedd  aanndd  iimmppoosseedd  bbyy  llaaww..  
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AARRTTIICCLLEE  66  

  

SSPPEECCIIAALL  UUSSEE  PPEERRMMIITT  

  

66..11  GGEENNEERRAALL  

  

TThhee  CCoouunnttyy  CCoommmmiissssiioonneerrss  mmaayy  aauutthhoorriizzee  bbyy  ssppeecciiaall  ppeerrmmiitt  aafftteerr  ppuubblliicc  hheeaarriinngg,,  aannyy  ooff  

tthhee  bbuuiillddiinnggss  oorr  llaanndd  uusseess  ddeessiiggnnaatteedd  iinn  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn  aass  ppeerrmmiitttteedd  ssppeecciiaall  uusseess..  

  

66..22  PPRROOCCEEDDUURREESS  

  

SSuucchh  aapppplliiccaattiioonn  sshhaallll  bbee  iinn  wwrriittiinngg,,  ffiilleedd    iinn  tthhee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  CCoouunnttyy  CClleerrkk,,  ssttaattee  tthhee  

pprrooppoosseedd  llooccaattiioonn  aanndd  uussee  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy,,  aanndd  ssuucchh  ootthheerr  rreelleevvaanntt  mmaatttteerrss  aass  mmaayy  bbee  

rreeqquueesstteedd  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd..    UUppoonn  rreecceeiipptt  ooff  ssuucchh  aapppplliiccaattiioonn,,  tthhee  ZZoonniinngg  

AAddmmiinniissttrraattoorr  sshhaallll  ffoorrwwaarrdd  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  tthhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  ffoorr  iittss  

rreeccoommmmeennddaattiioonn..    FFoolllloowwiinngg  ddiissccuussssiioonn  aanndd  aa  ppuubblliicc  hheeaarriinngg,,  tthhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  

sshhaallll  ffoorrwwaarrdd  iittss  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ttoo  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd,,  wwiitthhiinn  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss..    

FFoolllloowwiinngg  ddiissccuussssiioonn  aanndd  aa  ppuubblliicc  hheeaarriinngg,,  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  mmaayy  aallllooww  oorr  ddeennyy  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrtt,,  oorr  pprreessccrriibbee  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  ssuucchh  uussee  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy..    NNoo  

ssppeecciiaall  uussee  ppeerrmmiitt  sshhaallll  bbeeccoommee  eeffffeeccttiivvee  uunnttiill  aafftteerr  sseeppaarraattee  ppuubblliicc  hheeaarriinnggss  aarree  hheelldd  bbyy  

bbootthh  tthhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  aanndd  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  iinn  rreellaattiioonn  tthheerreettoo,,  aatt  wwhhiicchh  ppaarrttiieess  

iinn  iinntteerreesstt  aanndd  cciittiizzeennss  sshhaallll  hhaavvee  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  bbee  hheeaarrdd..    NNoottiiccee  ooff  tthhee  ppuurrppoossee,,  ttiimmee,,  

aanndd  ppllaaccee  ooff  ssuucchh  hheeaarriinngg  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  bbyy  ppuubblliiccaattiioonn  tthheerreeooff  iinn  aa  ppaappeerr  ooff  ggeenneerraall  

cciirrccuullaattiioonn  iinn  tthhee  CCoouunnttyy  aanndd  iinn  tthhee  llooccaall  nneewwssppaappeerr  ooff  aannyy  ccoouunnttyy//vviillllaaggee//cciittyy  wwhhiicchh  hhaass  

tteerrrriittoorryy  wwiitthhiinn  tthhrreeee  mmiilleess  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  aaffffeecctteedd  bbyy  ssuucchh  aaccttiioonn  ooff  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd,,  

oonnee  ttiimmee  aatt  lleeaasstt  tteenn  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  ssuucchh  hheeaarriinngg..  ((RReeff..  2233--116644  RR..SS..  NNeebb..))..  

  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  tthhee  nnoottiiccee  hheerreeiinn  pprreessccrriibbeedd,,  aa  nnoottiiccee,,  iinn  ssiiggnn  ffoorrmm,,  ooff  tthhee  

hheeaarriinngg  sshhaallll  bbee  ppoosstteedd  iinn  aa  ccoonnssppiiccuuoouuss  ppllaaccee  oonn  oorr  nneeaarr  tthhee  pprrooppeerrttyy  oonn  wwhhiicchh  ssuucchh  

aaccttiioonn  iiss  ppeennddiinngg..    TThhee  ssiiggnn  sshhaallll  bbee  ppllaacceedd  aatt  lleeaasstt  tteenn  ((1100))  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  ddaattee  ooff  eeaacchh  

hheeaarriinngg..    AA  nnoottiiccee  ooff  tthhee  ppuurrppoossee,,  ttiimmee,,  aanndd  ppllaaccee  ooff  tthhee  hheeaarriinngg  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  iinn  wwrriittiinngg  

ttoo  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  aannyy  mmuunniicciippaalliittyy,,  ccoouunnttyy,,  oorr  jjooiinntt  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  wwhhiicchh  hhaass  

jjuurriissddiiccttiioonn  oovveerr  llaanndd  wwiitthhiinn  tthhrreeee  mmiilleess  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  aaffffeecctteedd  bbyy  ssuucchh  aaccttiioonn..    IInn  tthhee  

aabbsseennccee  ooff  aa  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn,,  ssuucchh  nnoottiiccee  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  cclleerrkkss  ooff  uunniittss  ooff  

llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaavviinngg  jjuurriissddiiccttiioonn  oovveerr  llaanndd  wwiitthhiinn  tthhrreeee  mmiilleess  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  aaffffeecctteedd  

bbyy  ssuucchh  aaccttiioonn..    AA  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  ooff  ssuucchh  hheeaarriinngg  sshhaallll  bbee  ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  rreeccoorrdd  ttiittllee  oowwnneerrss  

ooff  pprrooppeerrttyy  llooccaatteedd  wwiitthhiinn  oonnee  hhuunnddrreedd  ((110000))  ffeeeett  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  lliinnee  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  

rreeqquueessttiinngg  tthhee  ssppeecciiaall  uussee  ppeerrmmiitt  iinn  iinnccoorrppoorraatteedd  aarreeaass  aanndd  wwiitthhiinn  oonnee  ((11))  mmiillee  ooff  tthhee  

pprrooppeerrttyy  lliinnee  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  rreeqquueessttiinngg  tthhee  ssppeecciiaall  uussee  ppeerrmmiitt  iinn  uunniinnccoorrppoorraatteedd  aarreeaass..  

  

EExxcceepptt  aass  ootthheerrwwiissee  pprroovviiddeedd  hheerreeiinn,,  nnoo  ssppeecciiaall  uussee  ppeerrmmiitt  sshhaallll  bbee  ggrraanntteedd  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  

BBooaarrdd,,  wwiitthhoouutt  aann  aaffffiirrmmaattiivvee  vvoottee  ooff  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  aallll  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  aanndd  

pprroovviiddiinngg  tthhee  pprrooppoosseedd  uussee  iiss  ffoouunndd  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  gguuiiddeelliinneess::  

  

  11..  BBee  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  aanndd  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  uussee  ppeerrmmiitttteedd  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  aanndd  
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  22..  NNoott  bbee  ddeettrriimmeennttaall  ttoo  aaddjjaacceenntt  pprrooppeerrttyy,,  aanndd  

  

  33..  NNoott  tteenndd  ttoo  ddeepprreecciiaattee  tthhee  vvaalluuee  ooff  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  ssttrruuccttuurreess  oorr  pprrooppeerrttyy,,  aanndd  

  

  44..  BBee  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthhee  ssttaatteedd  iinntteennddeedd  uussee  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt,,  aanndd  

  

  55..  NNoott  cchhaannggee  tthhee  cchhaarraacctteerr  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt,,  aanndd  

  

  66..  BBee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  CCoommpprreehheennssiivvee  PPllaann..  

  

IInn  ccaassee  ooff  pprrootteesstt  aaggaaiinnsstt  ssuucchh  ssppeecciiaall  uussee  ppeerrmmiitt,,  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  oowwnneerrss  ooff  ttwweennttyy  ppeerrcceenntt  

((2200%%))  oorr  mmoorree  eeiitthheerr  ooff  tthhee  aarreeaa  ooff  tthhee  lloottss  iinncclluuddeedd  iinn  ssuucchh  pprrooppoosseedd  cchhaannggee,,  oorr  ooff  tthhoossee  

iimmmmeeddiiaatteellyy  aaddjjaacceenntt  oonn  tthhee  ssiiddee  aanndd  iinn  tthhee  rreeaarr  tthheerreeooff  eexxtteennddiinngg  oonnee  hhuunnddrreedd  ((110000))  ffeeeett,,  

tthheerreeffrroomm,,  aanndd  ooff  tthhoossee  ddiirreeccttllyy  ooppppoossiittee  tthheerreettoo  eexxtteennddiinngg  oonnee  hhuunnddrreedd  ((110000))  ffeeeett  ffrroomm  

tthhee  ssttrreeeett  ffrroonnttaaggee  ooff  ssuucchh  ooppppoossiittee  lloottss,,  ssuucchh  ssppeecciiaall  uussee  ppeerrmmiitt  sshhaallll  nnoott  bbeeccoommee  

eeffffeeccttiivvee  eexxcceepptt  bbyy  tthhee  ffaavvoorraabbllee  vvoottee  ooff  ttwwoo--tthhiirrddss  ooff  aallll  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd..  

      

66..33  SSAALLVVAAGGEE  OORR  JJUUNNKK  YYAARRDD  

  

SSaallvvaaggee  oorr  jjuunnkk  yyaarrdd  ooppeerraattiioonnss  aanndd  rreellaatteedd  ffaacciilliittiieess  sshhaallll  oonnllyy  bbee  aalllloowweedd  bbyy  ssppeecciiaall  

ppeerrmmiitt  iinn  tthhee  AAGG--11  aanndd  II  ZZoonniinngg  DDiissttrriiccttss  uunnddeerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonnddiittiioonnss::  

  

11..  LLooccaatteedd  oonn  aa  ttrraacctt  ooff  llaanndd  aatt  lleeaasstt  oonnee  ((11))  mmiillee  ffrroomm  aa  rreessiiddeennttiiaall  oorr  aaggrriiccuullttuurraall  ffaarrmm  

rreessiiddeennccee..  
  

22..  TThhee  ooppeerraattiioonn  sshhaallll  bbee  ccoonndduucctteedd  wwhhoollllyy  wwiitthhiinn  aa  nnoonnccoommbbuussttiibbllee  bbuuiillddiinngg  oorr  wwiitthhiinn  

aann  aarreeaa  ccoommpplleetteellyy  ssuurrrroouunnddeedd  oonn  aallll  ssiiddeess  bbyy  aa  vviissuuaall  oobbssccuurriinngg  ffeennccee,,  wwaallll  oorr  hheeddggee..    

TThhee  ffeennccee,,  wwaallll  oorr  hheeddggee  sshhaallll  bbee  ooff  uunniiffoorrmm  hheeiigghhtt  ((aatt  lleeaasstt  eeiigghhtt  ((88))  ffeeeett  hhiigghh))  aanndd  

uunniiffoorrmm  tteexxttuurree  aanndd  ccoolloorr  sshhaallll  bbee  ssoo  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  pprroopprriieettoorr  aass  ttoo  iinnssuurree  

mmaaxxiimmuumm  ssaaffeettyy  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  aanndd  pprreesseerrvvee  tthhee  ggeenneerraall  wweellffaarree  ooff  tthhee  nneeiigghhbboorrhhoooodd..    

TThhee  ffeennccee,,  wwaallll  oorr  hheeddggee  sshhaallll  bbee  iinnssttaalllleedd  iinn  ssuucchh  aa  mmaannnneerr  aass  ttoo  rreettaaiinn  aallll  ssccrraapp,,  jjuunnkk  

oorr  ootthheerr  mmaatteerriiaall  wwiitthhiinn  tthhee  yyaarrdd  aanndd  nnoo  ssccrraapp,,  jjuunnkk  oorr  ootthheerr  mmaatteerriiaall  sshhaallll  pprroottrruuddee  

aabboovvee  tthhee  ffeennccee..  

33..  NNoo  jjuunnkk  sshhaallll  bbee  llooaaddeedd,,  uunnllooaaddeedd  oorr  ootthheerrwwiissee  ppllaacceedd,,  eeiitthheerr  tteemmppoorraarriillyy  oorr  ppeerrmmaa--

nneennttllyy,,  oouuttssiiddee  tthhee  eenncclloosseedd  bbuuiillddiinngg,,  hheeddggee  ffeennccee  oorr  wwaallll,,  oorr  wwiitthhiinn  tthhee  ppuubblliicc  rriigghhtt--

ooff--wwaayy..  

  

44..  AAnnyy  ootthheerr  rreeqquuiirreemmeenntt  ddeeeemmeedd  aapppprroopprriiaattee  aanndd  nneecceessssaarryy  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  ffoorr  tthhee  

pprrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  ggeenneerraall  hheeaalltthh  aanndd  wweellffaarree..  

55..  SSppeecciiaall  uussee  ppeerrmmiittss  ggrraanntteedd  uunnddeerr  tthhiiss  sseeccttiioonn  mmaayy  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  aannnnuuaall  rreevviieeww  aanndd  

rreenneewwaall  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd..  
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IInn  mmaakkiinngg  aannyy  ddeecciissiioonn  ggrraannttiinngg  aa  ssppeecciiaall  uussee  ppeerrmmiitt,,  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  sshhaallll  iimmppoossee  ssuucchh  

rreessttrriiccttiioonnss,,  tteerrmmss,,  ttiimmee  lliimmiittaattiioonnss,,  llaannddssccaappiinngg,,  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  ooffff--ssttrreeeett  ppaarrkkiinngg  lloottss,,  

aanndd  ootthheerr  aapppprroopprriiaattee  ssaaffeegguuaarrddss  aass  rreeqquuiirreedd  ttoo  pprrootteecctt  aaddjjooiinniinngg  pprrooppeerrttyy..  

  

66..44  IINNTTEENNSSIIVVEE  LLIIVVEESSTTOOCCKK  FFAACCIILLIITTIIEESS//OOPPEERRAATTIIOONNSS  ((aarree  ccllaassssiiffiieedd  aass  

ccoommmmeerrcciiaall  uusseess))  33..3388  

IInntteennssiivvee  lliivveessttoocckk  ffaacciilliittiieess//ooppeerraattiioonnss  sshhaallll  oonnllyy  bbee  aalllloowweedd  bbyy  ssppeecciiaall  uussee  ppeerrmmiitt  iinn  tthhee  

AAGG--11  AAggrriiccuullttuurraall  DDiissttrriicctt  uunnddeerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonnddiittiioonnss::  

  

11..  

aa..    AA  rruummiinnaanntt  ffaacciilliittyy  wwiitthh  aa  ddrryy  lloott  aanndd  llaaggoooonn  ssyysstteemm  llooccaatteedd  oonn  aa  ttrraacctt  ooff  llaanndd  aatt  

lleeaasstt  oonnee--hhaallff  ((½½))  mmiillee  ffrroomm  aannyy  rreessiiddeennccee  oorr  ccoommmmeerrcciiaall  oorr  iinndduussttrriiaall  ffaacciilliittyyoorr  

cchhuurrcchh  oorr  sscchhooooll,,  oorr  aannyy  ootthheerr  ffaacciilliittyy  ooppeerraatteedd  aanndd//oorr  uuttiilliizzeedd  bbyy  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc  

ootthheerr  tthhaann  tthhee  rreessiiddeennccee  ooff  tthhee  ccoonnffiinneemmeenntt  ffaacciilliittiieess//ooppeerraattiioonnss  oowwnneerr  aanndd//oorr  

ooppeerraattoorr..    HHoowweevveerr,,  tthhee  mmiinniimmuumm  ddiissttaannccee  mmaayy  bbee  iinnccrreeaasseedd  aass  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  

CCoouunnttyy  BBooaarrdd..  

  

  bb..    ““HHooggss  iinn  hheeaadd  eeqquuiivvaalleennttss  oovveerr  5555  ppoouunnddss..    TThhee  sseettbbaacckkss  ttoo  rreeaadd::  

  

775511--22550000  hheeaadd      SSeettbbaacckk  ¾¾  mmiillee  

22550011--55000000  hheeaadd      SSeettbbaacckk  11  mmiillee  

55000011--77,,550000  hheeaadd      SSeettbbaacckk  11  ½½    mmiilleess  

77550011  hheeaadd  oorr  mmoorree    SSeettbbaacckk  22  mmiilleess  

          

UUnnddeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthheessee  sswwiinnee  rreegguullaattiioonnss  aannyy  nneeww  iinntteennssiivvee  

ffeeeeddiinngg  ffaacciilliittyy//ooppeerraattiioonn  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroovviissiioonnss::  

  

aa..  TThhee  ffiirrsstt  ssttaaggee  llaaggoooonn  mmuusstt  bbee  aa  ddeeeepp  ppiitt  tthhaatt  iiss  ccoovveerreedd  wwiitthh  aa  

nnoonn--ppeerrmmeeaabbllee  ccoovveerr  oorr  bbuuiillddiinngg  ssttrruuccttuurree..  

bb..  TThhee  sseeccoonndd  ssttaaggee  mmuusstt  mmeeeett  NNDDEEQQ  aanndd  EEPPAA  rreegguullaattiioonnss  aanndd  

aannyy  ppeerrttiinneenntt  CCoouunnttyy  ZZoonniinngg  RReegguullaattiioonnss..  

  

SSwwiinnee  ffeeeeddiinngg  ffaacciilliittiieess//ooppeerraattiioonnss  ooff  775500  hheeaadd  ((hhooggss  iinn  eeqquuiivvaalleennttss  oovveerr  

5555  ppoouunnddss))  aanndd  uunnddeerr  sshhaallll  bbee  ppeerrmmiitttteedd  bbyy  rriigghhtt  aanndd  sshhaallll  nnoott  rreeqquuiirree  aa  

CCoouunnttyy  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  aanndd  tthheerree  sshhaallll  bbee  nnoo  mmiinniimmuumm  ddiissttaannccee  

sseettbbaacckk  rreeqquuiirreedd..    TThhee  NNeebbrraasskkaa  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy  

((NNDDEEQQ))  mmaayy  oorr  mmaayy  nnoott  rreeqquuiirree  aa  ppeerrmmiitt..AA  ZZoonniinngg  PPeerrmmiitt  sshhaallll  bbee  

rreeqquuiirreedd..  

  

cc..  TThhee  sseettbbaacckk  rreeqquuiirreemmeennttss  ssppeecciiffiiccaallllyy  sseett  ffoorrtthh  hheerreeiinn  mmaayy  bbee  ddeeccrreeaasseedd  bbyy  aann  

aapppplliiccaanntt,,  ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  aanndd//oorr  eexxppaannssiioonn  ooff  aa  lliivveessttoocckk  ooppeerraattiioonn  aanndd//oorr  aa  

ssiinnggllee  ffaammiillyy  rreessiiddeennccee,,  nnoott  ooff  tthhee  ssaammee  oowwnneerrsshhiipp  ooff  tthhee  ssaaiidd  CCoonnffiinneemmeenntt  

//IInntteennssiivvee  LLiivveessttoocckk  OOppeerraattiioonn  bbyy  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  aa  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt,,  wwhhiicchh  

aapppprroovvaall  sshhaallll  iinncclluuddee  aa  ccoonnffiinneemmeenntt//IInntteennssiivvee  LLiivveessttoocckk  OOppeerraattiioonn  IImmppaacctt  

EEaasseemmeenntt,,  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  hheeaalltthh,,  ssaaffeettyy,,  eennvviirroonnmmeenntt  
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aanndd  ggeenneerraall  wweellffaarree,,  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  pprrooppeerrttyy  oowwnneerr((ss))  aanndd  tteennaanntt((ss)),,  iiff  aapppplliiccaabbllee,,  

ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  wwhhiicchh  sshhaallll  bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  ssaaiidd  ddeeccrreeaassee  iinn  sseettbbaacckk..    SSaaiidd  eeaasseemmeenntt  

sshhaallll  bbee  aacckknnoowwlleeddggeedd  bbeeffoorree  aa  NNoottaarryy  PPuubblliicc,,  ffiilleedd  aanndd  rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  ooffffiiccee  ooff  

tthhee  RReeggiisstteerr  ooff  DDeeeeddss  ooff  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy,,  aanndd  iinnddeexxeedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  pprrooppeerrttyy  

ddeessccrriibbeedd  tthheerreeiinn..    SSaaiidd  ffiilliinngg  aanndd  rreeccoorrddss  sshhaallll  bbee  eevviiddeennccee  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  

oowwnneerr((ss))  aanndd  tteennaanntt((ss)),,  iiff  aapppplliiccaabbllee,,  ccoonnsseenntt  ttoo  tthhee  ddeeccrreeaassee  iinn  tthhee  sseettbbaacckk  

ddiissttaannccee  aass  sseett  ffoorrtthh  hheerreeiinn..    SSaaiidd  EEaasseemmeenntt  sshhaallll  rruunn  wwiitthh  tthhee  llaanndd  aanndd  bbee  bbiinnddiinngg  

uuppoonn  tthhee  ccuurrrreenntt  aanndd  ffuuttuurree  oowwnneerr((ss))  aanndd  tteennaanntt((ss))  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  ddeessccrriibbeedd  

tthheerreeiinn..    IInn  tthhee  eevveenntt  tthhee  CCoonnffiinneemmeenntt//IInntteennssiivvee  LLiivveessttoocckk  OOppeerraattiioonn  iiss  

ddiissccoonnttiinnuueedd  aanndd  ddiissmmaannttlleedd  aanndd//oorr  aabbaannddoonneedd  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  ttwweennttyy  ffoouurr  ((2244))  

mmoonntthhss  tthheenn  ssaaiidd  eeaasseemmeenntt  sshhaallll  bbee  aauuttoommaattiiccaallllyy  rreelleeaasseedd  bbyy  rreeccoorrddiinngg  iinn  tthhee  

OOffffiiccee  ooff  tthhee  RReeggiisstteerr  ooff  DDeeeeddss,,  aa  lleeggaall  aaffffiiddaavviitt,,  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  oorriiggiinnaattoorrss  aanndd//oorr  

ssuucccceeeeddiinngg  pprrooppeerrttyy  oowwnneerrss,,  ooff  tthhee  rreeccoorrddeedd  IImmppaacctt  EEaasseemmeenntt,,  wwiitthh  aannyy  ffuuttuurree  

eeaasseemmeennttss  ttoo  bbee  hhaannddlleedd  aass  aa  nneewwllyy  eessttaabblliisshheedd  eeaasseemmeenntt  ccoonnssiissttiinngg  ooff  aapppprroopprriiaattee  

rreeqquuiirreemmeennttss..  

  

    SSeettbbaacckk  ddiissttaanncceess  sshhaallll  bbee  mmeeaassuurreedd  ffrroomm  tthhee  nneeaarreesstt  ppooiinntt  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  wwhhiicchh    

    sshhaallll  bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  ggrraannttiinngg  ooff  ssaaiidd  eeaasseemmeenntt  ttoo  tthhee  bbuuiillddiinnggss,,  llaaggoooonnss,,  aanndd//oorr  

    lliivveessttoocckk  wwaassttee  ssttoorraaggee  oorr  aapppplliiccaattiioonn  ssiittee((ss))  ooff  tthhee  aapppplliiccaanntt..    EEaasseemmeennttss  uunnddeerr    

    tthhiiss  sseeccttiioonn  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  aapppplliiccaannttss  ffoorr  CCoonnffiinneemmeenntt//IInntteennssiivvee  LLiivveessttoocckk    

    OOppeerraattiioonnss  nnoott  mmeeeettiinngg  tthhee  sseettbbaacckk  rreeqquuiirreemmeennttss,,  aanndd  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  ffaacciilliittyy  oorr    

    ffaacciilliittiieess  aanndd//oorr  ssiittee((ss))  wwhheerree  lliivveessttoocckk  wwaassttee  iiss  ssttoorreedd  oorr  wwhheerree  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff    

    lliivveessttoocckk  wwaassttee  oonn  llaanndd  oowwnneedd  aanndd//oorr  lleeaasseedd  ((rreenntteedd))  iiss  iinntteennddeedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee    

    ooff  lliivveessttoocckk  wwaassttee  ddiissppoossaall..  

  

22..  AA  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  ffoorr  tthhee  ffaacciilliittyy,,  aacccceeppttaabbllee  ttoo  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd,,  wwhhiicchh  

pprroovviiddeess  ffoorr  tthhee  pprrooppeerr  ddiissppoossaall  ooff  aanniimmaall  wwaassttee  iinn  aa  mmaannnneerr  aass  nnoott  ttoo  ccoonnttaammiinnaattee  

ggrroouunndd  wwaatteerr  oorr  aannyy  ssttrreeaamm,,  ccrreeeekk  oorr  rriivveerr  aanndd  mmiinniimmiizzeess  ooddoorr..  

  

33..  AAnnyy  ootthheerr  rreeqquuiirreemmeenntt  ddeeeemmeedd  aapppprroopprriiaattee  aanndd  nneecceessssaarryy  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  ffoorr  

tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  ggeenneerraall  hheeaalltthh  aanndd  wweellffaarree..  

  

44..  SSppeecciiaall  uussee  ppeerrmmiittss  ggrraanntteedd  uunnddeerr  tthhiiss  sseeccttiioonn  mmaayy  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  aannnnuuaall  rreevviieeww  

aanndd  rreenneewwaall  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd..  

  

55..  AAnn  iinntteennssiivvee  lliivveessttoocckk  ccoonnffiinneemmeenntt  ffaacciilliittyy//ooppeerraattiioonn  wwhhiicchh  iiss  ddeessiiggnneedd  wwiitthh  aa  

nnoonn--ppeerrvviioouuss  fflloooorr  iinn  oorrddeerr  ttoo  fflluusshh  aallll  wwaassttee  ttoo  aa    ttwwoo--ssttaaggee    llaaggoooonn    ssyysstteemm;;  tthhee  

ttwwoo--ssttaaggee  ssyysstteemm  wwhheenn  eemmppttiieedd  oorr  llaanndd  aapppplliieedd  mmuusstt  bbee  11..    DDiisskkeedd  iinn  wwiitthhiinn  2244  

hhoouurrss  aanndd  bbee  oonnee  ((11))  mmiillee  aawwaayy  ffrroomm  aannyy  rreessiiddeennccee  ootthheerr  tthhaann  tthhee  rreessiiddeennccee  ooff  tthhee  

ffaacciilliittyy  oowwnneerr  oorr  22..    CChhiisseell  iinnjjeecctteedd  aatt  aa  mmiinniimmuumm  ddeepptthh  ooff1100--1122  iinncchheess..  

    

66..      TThhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  mmaayy  ccoonnssiiddeerr  aann  aalltteerrnnaattiivvee  mmaannuurree  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ddiissppoossaall    

ppllaann..  
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                                                                                                                                  AARRTTIICCLLEE  77  

  

PPAARRKKIINNGG  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  

  

77..11  GGEENNEERRAALL  PPRROOVVIISSIIOONNSS  

  

11..  AAllll  bbuuiillddiinnggss  aanndd  ssttrruuccttuurreess  eerreecctteedd  aanndd  aallll  uusseess  ooff  llaanndd  iinn  aallll  ddiissttrriiccttss  eessttaabblliisshheedd  

aafftteerr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddaattee  ooff  tthhiiss  OOrrddiinnaannccee  sshhaallll  pprroovviiddee  aacccceessssoorryy  ppaarrkkiinngg  aanndd  

llooaaddiinngg  ffaacciilliittiieess  aass  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  tthhiiss  sseeccttiioonn..  

  

  22..  AAllll  ooffff--rrooaadd  ppaarrkkiinngg  ssppaacceess  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhiiss  OOrrddiinnaannccee  sshhaallll  bbee  llooccaatteedd  oonn  tthhee  ssaammee  

lloottss  aass  tthhee  uussee  iitt  sseerrvveess..  

  

  33..  OOwwnneerrss  ooff  ttwwoo  oorr  mmoorree  uusseess  oorr  ppaarrcceellss  ooff  llaanndd  mmaayy  aaggrreeee  ttoo  jjooiinnttllyy  uuttiilliizzee  tthhee  ssaammee  

ppaarrkkiinngg  ssppaacceess  pprroovviiddeedd  tthhaatt  ssaattiissffaaccttoorryy  lleeggaall  eevviiddeennccee  iiss  pprreesseenntteedd  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  

ddeeeeddss,,  lleeaasseess,,  oorr  ccoonnttrraacctt  ddooccuummeennttss  ttoo  eessttaabblliisshh  ssuucchh  aa  jjooiinntt  aarreeaa  ooff  uussee..  

  

  44..  AAllll  yyaarrdd  aarreeaa  iinncclluuddiinngg  ddrriivveewwaayyss,,  eexxcceepptt  tthhee  rreeqquuiirreedd  ffrroonntt  yyaarrdd  ffoorr  rreessiiddeennttiiaall  uusseess  

mmaayy  bbee  uusseedd  ffoorr  ooffff--rrooaadd  ppaarrkkiinngg..    GGaarraaggeess  aanndd  ddrriivveewwaayyss  mmaayy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  ooffff--

rrooaadd  ppaarrkkiinngg  ssppaacceess..  

  

  55..  AA  ppllaann,,  ddrraawwnn  ttoo  ssccaallee,,  iinnddiiccaatteedd  hhooww  tthhee  ooffff--rrooaadd  ppaarrkkiinngg  aanndd  llooaaddiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  

aarree  ttoo  bbee  mmeett,,  sshhaallll  aaccccoommppaannyy  aann  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aa  zzoonniinngg  ppeerrmmiitt..    TThhee  ppllaann  sshhaallll  

sshhooww  aallll  eelleemmeennttss  nneecceessssaarryy  ttoo  iinnddiiccaattee  tthhaatt  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  bbeeiinngg  ffuullffiilllleedd..  

  

77..22  OOFFFF--RROOAADD  PPAARRKKIINNGG  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS  

  

AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  aalltteerraattiioonn  oorr  eennllaarrggeemmeenntt  ooff  aa  ssttrruuccttuurree  oorr  bbuuiillddiinngg  oorr  cchhaannggee  

iinn  tthhee  uussee  ooff  llaanndd,,  ooffff--rrooaadd  ppaarrkkiinngg  ssppaacceess  aanndd  llooaaddiinngg  aarreeaass  sshhaallll  bbee  pprroovviiddeedd,,  

ccoonnssttrruucctteedd,,  aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd  ffoorr  aallll  uusseess  aass  ffoolllloowwss::      

  

    

UUssee  

MMiinniimmuumm  NNuummbbeerr    

ooff  PPaarrkkiinngg  SSppaacceess  

11  RReessiiddeennttiiaall  

  SSiinnggllee  ffaammiillyy,,  ttwwoo--ffaammiillyy  ddwweelllliinngg  

MMuullttiiffaammiillyy  

  EEffffiicciieennccyy  aanndd  oonnee--bbeeddrroooomm  

  TTwwoo--bbeeddrroooommss  

  TThhrreeee  oorr  mmoorree  bbeeddrroooommss  

  

11  ppeerr  ddwweelllliinngg  uunniitt  

  

11  ppeerr  ddwweelllliinngg  uunniitt  

11  ½½  ppeerr  ddwweelllliinngg  uunniitt  

22  ppeerr  ddwweelllliinngg  uunniitt  

22  MMoobbiillee  TTrraaiilleerr  PPaarrkk  11  ppeerr  ttrraaiilleerr  uunniitt  

33  HHootteell  aanndd  MMootteell  11  ppeerr  rreennttaall  uunniitt  pplluuss    

11  ffoorr  eevveerryy  44  eemmppllooyyeeeess  

44  HHoossppiittaallss,,  nnuurrssiinngg  hhoommeess,,  rreesstt  hhoommeess,,    

oorr  ssiimmiillaarr  uusseess  

11  ffoorr  eevveerryy  22  ½½  ppaattiieenntt  bbeeddss  aanndd  11  ffoorr  

eeaacchh  ssttaaffff  aanndd  eemmppllooyyeeee  oonn  tthhee  llaarrggeesstt  

sshhiifftt  



FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  ZZoonniinngg  RReegguullaattiioonnss  

4433  

  

55  PPllaacceess  ooff  ppuubblliicc  aasssseemmbbllyy  ssuucchh  aass  aauuddiittoorriiuummss,,  

tthheeaatteerrss,,  ssttaaddiiuummss,,  ccoommmmuunniittyy  hhaallllss,,  cchhuurrcchheess,,  

eettcc..  

  

11  ffoorr  eevveerryy  ffoouurr  ppeerrssoonnss  

66  BBoowwlliinngg  AAlllleeyy  22  ffoorr  eeaacchh  iinnddiivviidduuaall  llaannee  oorr  aalllleeyy  

77  RReettaaiillss  ssaalleess  ddeeppaarrttmmeenntt  ssttoorreess,,  rreessttaauurraannttss,,  

ttaavveerrnnss,,  ggrroocceerryy  ssttoorreess,,  eettcc..  

11  ppeerr  220000  ssqquuaarree  ffeeeett  ooff  fflloooorr  aarreeaa  aass  

ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  eexxtteerriioorr  wwaallll  ddiimmeennssiioonnss  

88  PPrrooffeessssiioonnaall  ooffffiiccee  eessttaabblliisshhmmeennttss  11  ppeerr  550000  ssqquuaarree  ffeeeett  ooff  fflloooorr  aarreeaa  aass  

ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  eexxtteerriioorr  wwaallll  ddiimmeennssiioonnss  

99  MMaannuuffaaccttuurriinngg,,  wwhhoolleessaallee  wwaarreehhoouussee  aanndd  

ssiimmiillaarr  uusseess  

11  ffoorr  eevveerryy  22  eemmppllooyyeeeess  oonn  tthhee  llaarrggeesstt  

wwoorrkkiinngg  sshhiifftt  

  

1100    SSttoorraaggee  BBuuiillddiinnggss  

  

1111    RReeppaaiirr  FFaacciilliittiieess  

  

1122  

  

1133  

  

77..33  OOFFFF--RROOAADD  LLOOAADDIINNGG  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS  

  

AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  aalltteerraattiioonn  oorr  eennllaarrggeemmeenntt  ooff  aannyy  ssttrruuccttuurree  oorr  bbuuiillddiinngg  eexxcceepptt  

rreessiiddeenncceess  aanndd  ffaarrmmss  hhaavviinngg  aann  aaggggrreeggaattee  ggrroossss  fflloooorr  aarreeaa  ooff  550000  ssqquuaarree  ffeeeett  oorr  mmoorree,,  ooffff--

ssttrreeeett  llooaaddiinngg  aarreeaass  sshhaallll  bbee  pprroovviiddeedd  aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd  ffoorr  aallll  uusseess  aass  ffoolllloowwss::  

  

  NNuummbbeerr  LLooaaddiinngg  AArreeaa    GGrroossss  FFlloooorr  AArreeaa    

  11..    OOnnee  550000  ssqquuaarree  ffeeeett  FFoorr  eevveerryy  55,,000000  ttoo  2200,,000000  ssqquuaarree  ffeeeett  

  22..    OOnnee  550000  ssqquuaarree  ffeeeett  FFoorr  eevveerryy  2200,,000000  ssqquuaarree  ffeeeett  oorr    

ffrraaccttiioonn  tthheerreeooff  
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AARRTTIICCLLEE  88  

  

AACCCCEESSSSOORRYY  UUSSEESS  

  

  

  

88..11    AACCCCEESSSSOORRYY  BBUUIILLDDIINNGG  

  

BBuuiillddiinnggss  aanndd  ssttrruuccttuurreess  mmaayy  bbee  eerreecctteedd  aanndd  llaanndd  mmaayy  bbee  uusseedd  ffoorr  ppuurrppoosseess  wwhhiicchh  aarree  

cclleeaarrllyy  iinncciiddeennttaall  ttoo,,  aanndd  ccuussttoommaarriillyy  aanndd  ccoommmmoonnllyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  mmaaiinn  ppeerrmmiitttteedd  

uussee  ooff  tthhee  pprreemmiisseess..    SSuucchh  aacccceessssoorryy  bbuuiillddiinnggss  aanndd  uusseess  sshhaallll  bbee  ssoo  ccoonnssttrruucctteedd,,  

mmaaiinnttaaiinneedd  aanndd  ccoonndduucctteedd  aass  ttoo  nnoott  pprroodduuccee  nnooiissee,,  vviibbrraattiioonn,,  ccoonnccuussssiioonn,,  dduusstt,,  ddiirrtt,,  ffllyy  

aasshh,,  ooddoorr,,  nnooxxiioouuss  ggaasseess,,  hheeaatt  oorr  ggllaarree  wwhhiicchh  iiss  iinnjjuurriioouuss,,  ddaammaaggiinngg,,  uunnhheeaalltthhffuull  oorr  

ddiissttuurrbbiinngg  ttoo  aaddjjaacceenntt  pprrooppeerrttyy,,  oorr  tthhee  uusseerrss  tthheerreeooff,,  aanndd  sshhaallll  bbee  oonn  tthhee  pprreemmiisseess  ooff  tthhee  

mmaaiinn  uussee..  

  

AAcccceessssoorryy  bbuuiillddiinnggss  sshhaallll  nnoott  ooccccuuppyy  mmoorree  tthhaann  tthhiirrttyy  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  rreeqquuiirreedd  aarreeaa  ffoorr  tthhee  

rreeaarr  yyaarrdd..    AAnnyy  aacccceessssoorryy  bbuuiillddiinngg  sshhaallll  hhaavvee  aa  mmiinniimmuumm  sseettbbaacckkaass  ssttaatteedd  ffoorr  tthhee  ddiissttrriicctt  

tthhee  bbuuiillddiinngg  iiss  llooccaatteedd,,  aanndd  aallll  ggaarraaggee  eennttrraanncceess  mmuusstt  hhaavveettwweennttyy--ffiivvee  ((2255))  ffeeeett  ffrroomm  tthhee  

aacccceessss  ssttrreeeett  oorr  aalllleeyy..    AAttttaacchheedd  ggaarraaggeess  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  ppaarrtt  ooff  pprriinncciippaall  bbuuiillddiinngg..  

  

88..22    HHOOMMEE  OOCCCCUUPPAATTIIOONNSS  

  

AAnn  ooccccuuppaattiioonn  oorr  aaccttiivviittyy  ccaarrrriieedd  oonn  wwiitthhiinn  tthhee  ddwweelllliinngg  oorr  aacccceessssoorryy  bbuuiillddiinngg  bbyy  aa  

mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ffaammiillyy  rreessiiddiinngg  oonn  tthhee  pprreemmiisseess,,  wwhhiicchh  ooccccuuppaattiioonn  oorr  aaccttiivviittyy  iiss  iinncciiddeennttaall  

aanndd  sseeccoonnddaarryy  ttoo  tthhee  rreessiiddeennttiiaall  ooccccuuppaannccyy  aanndd  ddooeess  nnoott  cchhaannggee  tthhee  rreessiiddeennttiiaall  cchhaarraacctteerr  

nnoorr  iinnffrriinnggee  uuppoonn  tthhee  rriigghhtt  ooff  nneeiigghhbboorriinngg  rreessiiddeennttss  ttoo  eennjjooyy  aa  ppeeaacceeffuull  ooccccuuppaannccyy  ooff  tthheeiirr  

hhoommeess..  

  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  rreessttrriiccttiioonnss  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  ssuucchh  ccuussttoommaarryy  hhoommee  

ooccccuuppaattiioonnss::  

  

  aa..  TThhee  pprriimmaarryy  uussee  ooff  tthhee  bbuuiillddiinngg  oorr  ssttrruuccttuurree  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ooccccuuppaattiioonn  iiss  ssiittuuaatteedd  

sshhaallll  cclleeaarrllyy  bbee  tthhee  ddwweelllliinngg  uusseedd  bbyy  tthhee  ppeerrssoonn  aass  hhiiss  pprriivvaattee  rreessiiddeennccee..  

  

  bb..  NNoo  eeqquuiippmmeenntt  oorr  mmaacchhiinneerryy  sshhaallll  bbee  uusseedd  iinn  ssuucchh  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  iiss  ppeerrcceeppttiibbllee  ooffff  

tthhee  pprreemmiisseess  bbyy  rreeaassoonn  ooff  nnooiissee,,  ssmmookkee,,  ooddoorr,,  dduusstt,,  rraaddiiaattiioonn,,  eelleeccttrriiccaall  

iinntteerrffeerreennccee  oorr  vviibbrraattiioonn..    PPaarrkkiinngg  sshhaallll  bbee  hhaannddlleedd  iinn  ssuucchh  aa  mmaannnneerr  aass  ttoo  nnoott  

iimmppeeddee  oorr  hhiinnddeerr  ttrraaffffiicc  oonn  aannyy  ppuubblliicc  rriigghhtt  ooff  wwaayy..  

  

88..33  MMAANNUUFFAACCTTUURREE  HHOOMMEESS::  AAllll  mmaannuuffaaccttuurreedd  hhoommeess  llooccaatteedd  oouuttssiiddee  mmoobbiillee  hhoommee  ppaarrkkss  

sshhaallll  mmeeeett  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssttaannddaarrddss::  

  

88..3311  TThhee  hhoommee  sshhaallll  hhaavvee  nnoo  lleessss  tthhaann  nniinnee  hhuunnddrreedd  ((990000))  ssqquuaarree  ffeeeett  ooff  fflloooorr  aarreeaa..  
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88..3322  TThhee  hhoommee  sshhaallll  hhaavvee  nnoo  lleessss  tthhaann  aann  eeiigghhtteeeenn  ((1188))  ffoooott  eexxtteerriioorr  wwiiddtthh..  

  

88..3333  TThhee  rrooooff  sshhaallll  bbee  ppiittcchheedd  wwiitthh  aa  mmiinniimmuumm  vveerrttiiccaall  rriissee  ooff  ttwwoo  aanndd  oonnee--hhaallff  ((22  ½½))  

iinncchheess  ffoorr  eeaacchh  ttwweellvvee  ((1122))  iinncchheess  ooff  hhoorriizzoonnttaall  rruunn..  

  

88..3344  TThhee  eexxtteerriioorr  mmaatteerriiaall  sshhaallll  bbee  ooff  aa  ccoolloorr,,  mmaatteerriiaall  aanndd  ssccaallee  ccoommppaarraabbllee  wwiitthh  tthhoossee  

eexxiissttiinngg  iinn  rreessiiddeennttiiaall  ssiittee--bbuuiilltt,,  ssiinnggllee  ffaammiillyy  ccoonnssttrruuccttiioonn..  

  

88..3355  TThhee  hhoommee  sshhaallll  hhaavvee  aa  nnoonnrreefflleeccttiivvee  rrooooff  mmaatteerriiaall  wwhhiicchh  iiss  oorr  ssiimmuullaatteess  aasspphhaalltt  oorr  

wwoooodd  sshhiinngglleess,,  ttiillee  oorr  rroocckk..  

  

  88..3366  TThhee  hhoommee  sshhaallll  hhaavvee  wwhheeeellss,,  aaxxlleess,,  ttrraannssppoorrttiinngg  lliigghhttss  aanndd  rreemmoovvaabbllee  ttoowwiinngg  

aappppaarraattuuss  rreemmoovveedd..  

  

  88..3377  NNootthhiinngg  iinn  tthhiiss  AArrttiiccllee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  ssuuppeerrsseeddee  aannyy  vvaalliidd  rreessttrriiccttiivvee  ccoovveennaannttss  

ooff  rreeccoorrdd..  

  

  88..3388  TThhee  hhoommee  mmuusstt  mmeeeett  bbuuiillddiinngg  ccooddee  rreeqquuiirreemmeennttss  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy..  

  

88..44  YYAARRDD  RREEGGUULLAATTIIOONNSS::  

  

88..4411  FFRROONNTT  YYAARRDDSS::  TThhee  ffrroonntt  yyaarrddss  hheerreettooffoorree  eessttaabblliisshheedd  sshhaallll  bbee  aaddjjuusstteedd  iinn  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  ccaasseess::  

  

WWhheerree  ffoorrttyy  ppeerrcceenntt  ((4400%%))  oorr  mmoorree  ooff  tthhee  ffrroonnttaaggee  oonn  oonnee  ssiiddee  ooff  aa  rrooaadd  bbeettwweeeenn  ttwwoo  

iinntteerrsseeccttiinngg  rrooaaddss  iiss  ddeevveellooppeedd  aanndd  tthhee  bbuuiillddiinnggss  oonn  tthhiiss  ssiiddee  ooff  aa  ddeevveellooppeedd  aarreeaa  hhaavvee  

oobbsseerrvveedd  aa  ffrroonntt  yyaarrdd  ggrreeaatteerr  iinn  ddeepptthh  tthhaann  hheerreeiinn  rreeqquuiirreedd,,  nneeww  bbuuiillddiinnggss  sshhaallll  nnoott  bbee  

eerreecctteedd  cclloosseerr  ttoo  tthhee  rrooaadd  tthhaann  tthhee  aavveerraaggee  ffrroonntt  yyaarrdd  ssoo  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  eexxiissttiinngg  

bbuuiillddiinnggss  pprroovviiddeedd  tthhaatt  nnoo  bbuuiillddiinngg  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  hhaavvee  aa  ffrroonntt  yyaarrdd  sseettbbaacckk  ooff  mmoorree  

tthhaann  ffiiffttyy  ((5500))  ffeeeett..  

  

  WWhheerree  ffoorrttyy  ppeerrcceenntt  ((4400%%))  oorr  mmoorree  ooff  tthhee  ffrroonnttaaggee  oonn  oonnee  ssiiddee  ooff  aa  rrooaadd  bbeettwweeeenn  ttwwoo  

iinntteerrsseeccttiinngg  rrooaaddss  iiss  ddeevveellooppeedd  wwiitthh  bbuuiillddiinnggss  tthhaatt  hhaavvee  aa  ffrroonntt  yyaarrdd  lleessss  tthhaann  tthhee  

rreeqquuiirreedd,,  nneeww  bbuuiillddiinnggss  sshhaallll  nnoott  bbee  eerreecctteedd  cclloosseerr  ttoo  tthhee  rrooaadd  tthhaann  tthhee  nneeaarreesstt  bbuuiillddiinngg  oonn  

tthhee  bblloocckk..  

  

88..4422  SSTTRRUUCCTTUURRAALL  PPRROOJJEECCTTIIOONNSS::  TThhee  oorrddiinnaarryy  pprroojjeeccttiioonnss  ooff  cchhiimmnneeyyss  aanndd  fflluueess,,  

bbuuttttrreesssseess,,  eeaavveess,,  oovveerrhhaannggss,,  ooppeenn--uunneenncclloosseedd  sstteeppss  oorr  ssttooooppss  uupp  ttoo  55''  iinn  hheeiigghhtt  mmaayy  eexxtteenndd  

iinnttoo  rreeqquuiirreedd  yyaarrddss  ffoorr  aa  ddiissttaannccee  ooff  nnoott  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  ((22))  ffeeeett  iinn  tthhee  rreeqquuiirreedd  ssiiddee  yyaarrdd  aanndd  

nnoott  mmoorree  tthhaann  ffiivvee  ((55))  ffeeeett  iinn  tthhee  rreeqquuiirreedd  ffrroonntt  yyaarrdd..  

  

88..55  EEXXCCEEPPTTIIOONNSS  TTOO  HHEEIIGGHHTT  RREEGGUULLAATTIIOONNSS::  TThhee  hheeiigghhtt  lliimmiittaattiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  

SScchheedduullee  ooff  DDiissttrriicctt  RReegguullaattiioonnss  ddoo  nnoott  aappppllyy  ttoo  ssppiirreess,,  bbeellffrriieess,,  ccuuppoollaass,,  aanntteennnnaass,,  wwaatteerr  

ttaannkkss,,  vveennttiillaattoorrss,,  cchhiimmnneeyyss,,  oorr  ootthheerr  aappppuurrtteennaanncceess  uussuuaallllyy  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ppllaacceedd  aabboovvee  tthhee  

rrooooff  lleevveell  aanndd  nnoott  iinntteennddeedd  ffoorr  hhuummaann  ooccccuuppaannccyy  aanndd  aaggrriiccuullttuurraall  ssttrruuccttuurreess..  
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88..66  EEXXCCEEPPTTIIOONNSS  TTOO  LLOOTT  SSIIZZEE  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS::  IIff,,  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ppaassssaaggee  ooff  tthhiiss  

aarrttiiccllee,,  aa  lloott  oorr  tthhee  aaggggrreeggaattee  ooff  ccoonnttiigguuoouuss  lloottss  oorr  llaanndd  ppaarrcceellss  hheelldd  iinn  aa  ssiinnggllee  oowwnneerrsshhiipp,,  

hhaass  aann  aarreeaa  oorr  ddiimmeennssiioonn  wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  mmeeeett  tthhee  lloott  ssiizzee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  iinn  

wwhhiicchh  tthhee  pprrooppeerrttyy  iiss  llooccaatteedd,,  tthhee  lloott  oorr  aaggggrreeggaattee  hhoollddiinnggss  mmaayy  bbee  ooccccuuppiieedd  bbyy  aannyy  

uusseeppeerrmmiitttteedd  oouuttrriigghhtt  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ootthheerr  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt..  
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            AARRTTIICCLLEE  99  

  

CCOOUUNNTTYY  BBOOAARRDD  OOFF  ZZOONNIINNGG  AADDJJUUSSTTMMEENNTT  

  

99..11      CCRREEAATTIIOONN,,  MMEEMMBBEERRSSHHIIPP  

  

TThhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  ooff  ZZoonniinngg  AAddjjuussttmmeenntt  iiss  hheerreebbyy  ccrreeaatteedd  aanndd  sshhaallll  bbee  kknnoowwnn  aass  tthhee  

CCoouunnttyy  BBooaarrdd  ooff  ZZoonniinngg  AAddjjuussttmmeenntt..    TThhee  mmeemmbbeerrss  ooff  ssaaiidd  bbooaarrdd  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  

CCoouunnttyy  BBooaarrdd..  

  

OOnnee  ((11))  mmeemmbbeerr  oonnllyy  ooff  ssaaiidd  bbooaarrdd  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd  ffrroomm  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  PPllaannnniinngg  

CCoommmmiissssiioonn  aanndd  tthhee  lloossss  ooff  mmeemmbbeerrsshhiipp  oonn  tthhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  bbyy  ssuucchh  mmeemmbbeerr  

sshhaallll  aallssoo  rreessuulltt  iinn  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  lloossss  ooff  mmeemmbbeerrsshhiipp  oonn  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  ooff  ZZoonniinngg  

AAddjjuussttmmeenntt..  

  

SSaaiidd  bbooaarrdd  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  ffiivvee  rreegguullaarr  mmeemmbbeerrss,,  pplluuss  oonnee  aaddddiittiioonnaall  mmeemmbbeerr  ddeessiiggnnaatteedd  aass  

aann  aalltteerrnnaattee  wwhhoo  sshhaallll  aatttteenndd  aanndd  sseerrvvee  oonnllyy  wwhheenn  oonnee  ooff  tthhee  rreegguullaarr  mmeemmbbeerrss  iiss  uunnaabbllee  ttoo  

aatttteenndd  ffoorr  aannyy  rreeaassoonn,,  eeaacchh  ttoo  bbee  aappppooiinntteedd  ffoorr  aa  tteerrmm  ooff  tthhrreeee  ((33))  yyeeaarrss  aanndd  rreemmoovvaabbllee  ffoorr  

ccaauussee  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  uuppoonn  wwrriitttteenn  cchhaarrggeess  aanndd  aafftteerr  ppuubblliicc  hheeaarriinnggss..    VVaaccaanncciieess  sshhaallll  

bbee  ffiilllleedd  ffoorr  tthhee  uunneexxppiirreedd  tteerrmmss  ooff  aannyy  mmeemmbbeerr  wwhhoossee  tteerrmmss  bbeeccoommeess  vvaaccaanntt..    ((RReeff..  2233--

116688..0011    RRSS..  NNeebb))  

  

99..22    MMEEEETTIINNGGSS  

  

MMeeeettiinnggss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  ZZoonniinngg  AAddjjuussttmmeenntt  sshhaallll  bbee  hheelldd  aatt  tthhee  ccaallll  ooff  tthhee  cchhaaiirrppeerrssoonn  aanndd  

aatt  ssuucchh  ttiimmeess  aass  tthhee  BBooaarrdd  mmaayy  ddeetteerrmmiinnee..    TThhee  BBooaarrdd  sshhaallll  kkeeeepp  mmiinnuutteess  ooff  iittss  

pprroocceeeeddiinnggss,,  sshhoowwiinngg  tthhee  vvoottee  ooff  eeaacchh  mmeemmbbeerr  uuppoonn  eeaacchh  qquueessttiioonn,,  oorr  iiff  aabbsseenntt  oorr  ffaaiilliinngg  ttoo  

vvoottee,,  iinnddiiccaattiinngg  ssuucchh  ffaacctt,,  aanndd  sshhaallll  kkeeeepp  rreeccoorrddss  ooff  iittss  eexxaammiinnaattiioonnss  aanndd  ootthheerr  ooffffiicciiaall  

aaccttiioonnss,,  aallll  ooff  wwhhiicchh  sshhaallll  bbee  iimmmmeeddiiaatteellyy  ffiilleedd  iinn  tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  ccoouunnttyy  cclleerrkk  aanndd  sshhaallll  bbee  

aa  ppuubblliicc  rreeccoorrdd..  

  

99..33    IINNTTEERRPPRREETTAATTIIOONNSS  AANNDD  VVAARRIIAANNCCEESS  

  

99..3311    TThhee  BBooaarrdd  ooff  AAddjjuussttmmeenntt  sshhaallll,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  aapppprroopprriiaattee  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  ssaaffeegguuaarrddss  aass  

ssppeecciiffiieedd  iinn  tthheessee  rreegguullaattiioonnss,,  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppoowweerrss  ((RReeff..  2233--116688..0033  RR..SS..  NNeebb..))::  

  

11..  TToo  hheeaarr  aanndd  ddeecciiddee  aappppeeaallss  wwhheerree  iitt  iiss  aalllleeggeedd  tthheerree  iiss  eerrrroorr  iinn  aannyy  oorrddeerr,,  

rreeqquuiirreemmeenntt,,  ddeecciissiioonn  oorr  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  mmaaddee  bbyy  aann  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ooffffiicciiaall  oorr  

PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  bbaasseedd  oonn  oorr  mmaaddee  iinn  tthhee  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  aannyy  zzoonniinngg  rreegguullaa--

ttiioonn  oorr  aannyy  rreegguullaattiioonn  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  llooccaattiioonn  oorr  ssoouunnddnneessss  ooff  ssttrruuccttuurreess;;  

  

22..  TToo  hheeaarr  aanndd  ddeecciiddee,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  aannyy  rreegguullaattiioonn,,  rreeqquueessttss  

ffoorr  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  aannyy  mmaappss,,  oorr  ffoorr  ddeecciissiioonnss  uuppoonn  ootthheerr  ssppeecciiaall  qquueessttiioonnss  uuppoonn  

wwhhiicchh  tthhee  BBooaarrdd  iiss  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  aannyy  ssuucchh  rreegguullaattiioonn  ttoo  ppaassss;;  aanndd  
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33..  WWhheerree  bbyy  rreeaassoonn  ooff  eexxcceeppttiioonnaall  nnaarrrroowwnneessss,,  sshhaalllloowwnneessss,,  oorr  sshhaappee  ooff  aa  ssppeecciiffiicc  

ppiieeccee  ooff  pprrooppeerrttyy  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  aaddooppttiioonn  ooff  tthhee  ZZoonniinngg  RReessoolluuttiioonn,,  oorr  bbyy  rreeaassoonn  ooff  

eexxcceeppttiioonnaall  ttooppooggrraapphhiicc  ccoonnddiittiioonnss  oorr  ootthheerr  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  aanndd  eexxcceeppttiioonnaall  ssiittuuaattiioonn  

oorr  ccoonnddiittiioonn  ooff  ssuucchh  ppiieeccee  ooff  pprrooppeerrttyy,,  tthhee  ssttrriicctt  aapppplliiccaattiioonn  ooff  aannyy  eennaacctteedd  

rreegguullaattiioonn  uunnddeerr  tthhiiss  aacctt  wwoouulldd  rreessuulltt  iinn  ppeeccuulliiaarr  aanndd  eexxcceeppttiioonnaall  pprraaccttiiccaall  

ddiiffffiiccuullttiieess  ttoo,,  oorr  eexxcceeppttiioonnaall  aanndd  uunndduuee  hhaarrddsshhiippss  uuppoonn  tthhee  oowwnneerr  ooff  ssuucchh  

pprrooppeerrttyy,,  ttoo  aauutthhoorriizzee,,  uuppoonn  aappppeeaall  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  pprrooppeerrttyy,,  aa  vvaarriiaannccee  ffrroomm  ssuucchh  

ssttrriicctt  aapppplliiccaattiioonn  ssoo  aass  ttoo  rreelliieevvee  ssuucchh  ddiiffffiiccuullttiieess  oorr  hhaarrddsshhiippss,,  iiff  ssuucchh  rreelliieeff  mmaayy  

bbee  ggrraanntteedd  wwiitthhoouutt  ssuubbssttaannttiiaall  ddeettrriimmeenntt  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  ggoooodd  aanndd  wwiitthhoouutt  

ssuubbssttaannttiiaallllyy  iimmppaaiirriinngg  tthhee  iinntteenntt  aanndd  ppuurrppoossee  ooff  tthheessee  zzoonniinngg  rreegguullaattiioonnss,,  bbuutt  nnoo  

ssuucchh  vvaarriiaannccee  sshhaallll  bbee  aauutthhoorriizzeedd  uunnlleessss  tthhee  BBooaarrdd  ffiinnddss  tthhaatt::  

  

aa..  TThhee  ssttrriicctt  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  rreegguullaattiioonn  wwoouulldd  pprroodduuccee  uunndduuee  hhaarrddsshhiipp;;  

  

bb..  SSuucchh  hhaarrddsshhiipp  iiss  nnoott  sshhaarreedd  ggeenneerraallllyy  bbyy  ootthheerr  pprrooppeerrttiieess  iinn  tthhee  ssaammee  zzoonniinngg  

ddiissttrriicctt  aanndd  tthhee  ssaammee  vviicciinniittyy;;  

  

cc..  TThhee  aauutthhoorriizzaattiioonn  ooff  ssuucchh  vvaarriiaannccee  wwiillll  nnoott  bbee  ooff  ssuubbssttaannttiiaall  ddeettrriimmeenntt  ttoo  aaddjjaacceenntt  

pprrooppeerrttyy  aanndd  tthhee  cchhaarraacctteerr  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  wwiillll  nnoott  bbee  cchhaannggeedd  bbyy  tthhee  ggrraannttiinngg  ooff  tthhee  

vvaarriiaannccee;;  aanndd  

  

dd..  TThhee  ggrraannttiinngg  ooff  ssuucchh  vvaarriiaannccee  iiss  bbaasseedd  uuppoonn  rreeaassoonnss  ooff  ddeemmoonnssttrraabbllee  aanndd  eexxcceepp--

ttiioonnaall  hhaarrddsshhiipp  aass  ddiissttiinngguuiisshheedd  ffrroomm  vvaarriiaattiioonnss  ffoorr  ppuurrppoosseess  ooff  ccoonnvveenniieennccee,,  pprrooffiitt  

oorr  ccaapprriiccee..  

  

99..3322    NNoo  vvaarriiaannccee  sshhaallll  bbee  aauutthhoorriizzeedd  uunnlleessss  tthhee  BBooaarrdd  ffiinnddss  tthhaatt  tthhee  ccoonnddiittiioonn  oorr  ssiittuuaattiioonn  

ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  ccoonncceerrnneedd  oorr  tthhee  iinntteennddeedd  uussee  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  iiss  nnoott  ooff  ssoo  ggeenneerraall  oorr  

rreeccuurrrriinngg  aa  nnaattuurree  aass  ttoo  mmaakkee  rreeaassoonnaabbllee  pprraaccttiiccaabbllee  tthhee  ffoorrmmuullaattiioonn  ooff  aa  ggeenneerraall  rreegguullaattiioonn  

ttoo  bbee  aaddoopptteedd  aass  aann  aammeennddmmeenntt  ttoo  tthhee  zzoonniinngg  rreegguullaattiioonnss..  

  

  

  99..3333    IInn  eexxeerrcciissiinngg  tthhee  aabboovvee--mmeennttiioonneedd  ppoowweerrss  ssuucchh  BBooaarrdd  mmaayy,,  iinn  ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  tthhee  

pprroovviissiioonnss  ooff  ssaaiidd  sseeccttiioonnss,,  rreevveerrssee  oorr  aaffffiirrmm,,  wwhhoollllyy  oorr  ppaarrttllyy,,  oorr  mmaayy  mmooddiiffyy  tthhee  oorrddeerr,,  

rreeqquuiirreemmeenntt,,  ddeecciissiioonn  oorr  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  aappppeeaalleedd  ffrroomm,,  aanndd  mmaayy  mmaakkee  ssuucchh  oorrddeerr,,  rreeqquuiirreemmeenntt,,  

ddeecciissiioonn  oorr  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  aass  sshhaallll  bbee  pprrooppeerr,,  aanndd  ttoo  tthhaatt  eenndd  sshhaallll  hhaavvee  aallll  tthhee  ppoowweerrss  ooff  tthhee  

ooffffiicceerr  ffrroomm  wwhhoomm  tthhee  aappppeeaall  iiss  ttaakkeenn..    TThhee  ccoonnccuurrrriinngg  vvoottee  ooff  ffoouurr  ((44))  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  bbooaarrdd  

sshhaallll  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  rreevveerrssee  aannyy  oorrddeerr,,  rreeqquuiirreemmeenntt,,  ddeecciissiioonn  oorr  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  aannyy  ssuucchh  aadd--

mmiinniissttrraattiivvee  ooffffiicciiaall,,  oorr  ttoo  ddeecciiddee  iinn  ffaavvoorr  ooff  tthhee  aapppplliiccaanntt  oonn  aannyy  mmaatttteerr  uuppoonn  wwhhiicchh  iitt  iiss  rreeqquuiirreedd  

ttoo  ppaassss  uunnddeerr  aannyy  ssuucchh  rreegguullaattiioonn  oorr  ttoo  eeffffeecctt  aannyy  vvaarriiaattiioonn  iinn  ssuucchh  rreegguullaattiioonn..  

  

99..44    PPRROOCCEEDDUURREESS  FFOORR  RREEQQUUEESSTTIINNGG  AA  VVAARRIIAANNCCEE  

  

TThhee  pprroocceedduurreess  ttoo  bbee  ffoolllloowweedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  ZZoonniinngg  AAddjjuussttmmeenntt  sshhaallll  bbee  aass  ffoolllloowwss..  

  



FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  ZZoonniinngg  RReegguullaattiioonnss  

4499  

  

99..4411    AAppppeeaallss  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  mmaayy  bbee  ttaakkeenn  bbyy  aannyy  ppeerrssoonn  aaggggrriieevveedd  oorr  bbyy  aannyy  ooffffiicceerr,,  ddeeppaarrtt--

mmeenntt,,  ggoovveerrnnmmeennttaall  aaggeennccyy  aaffffeecctteedd  bbyy  aannyy  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  zzoonniinngg  aaddmmiinniissttrraattoorr..    SSuucchh  

aappppeeaall  sshhaallll  bbee  mmaaddee  wwiitthhiinn  tteenn  ((1100))  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ddeecciissiioonn  bbyy  aannyy  ccoouunnttyy  ooffffiicceerr  oorr  

ddeeppaarrttmmeenntt..    TThhee  aappppeeaall  ffiilleedd  iinn  wwrriittiinngg  sshhaallll  ddeeffiinnee  tthhee  aappppeeaall  bbeeiinngg  rreeqquueesstteedd  aanndd  tthhee  

ggrroouunnddss  tthheerreeffoorr..    TThhee  ooffffiicceerr  ffrroomm  wwhhoomm  tthhee  aappppeeaall  iiss  ttaakkeenn  sshhaallll  ffoorrtthhwwiitthh  ttrraannssmmiitt  ttoo  tthhee  

ZZoonniinngg  BBooaarrdd  ooff  AAddjjuussttmmeenntt  aallll  tthhee  ppaappeerr  ccoonnssttiittuuttiinngg  tthhee  rreeccoorrdd  uuppoonn  wwhhiicchh  tthhee  aaccttiioonn  

aappppeeaalleedd  ffrroomm  wwaass  ttaakkeenn..  

  

99..4422    TThhee  cchhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  sshhaallll  sseett  aa  hheeaarriinngg  wwiitthhiinn  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  ooff  rreecceeiipptt  ooff  

tthhee  aappppeeaall..    TThhee  ttiimmee,,  ddaattee,,  ppllaaccee  ooff  tthhee  hheeaarriinngg,,  aanndd  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  rreeqquueesstt  sshhaallll  bbee  

ppuubblliisshheedd  iinn  aa  llooccaall  nneewwssppaappeerr  ooff  ggeenneerraall  cciirrccuullaattiioonn  tteenn  ((1100))  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  aaccttuuaall  

hheeaarriinngg..    TThhee  BBooaarrdd  sshhaallll  aallssoo  nnoottiiffyy  tthhee  iinntteerreesstteedd  ppaarrttiieess  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  hheeaarriinngg  ddaattee,,  

ttiimmee  aanndd  ppllaaccee..  

  

99..55    AAPPPPEEAALLSS  FFRROOMM  TTHHEE  BBOOAARRDD  OOFF  ZZOONNIINNGG  AADDJJUUSSTTMMEENNTT  

  

AAnnyy  ppeerrssoonn  oorr  ppeerrssoonnss,,  jjooiinnttllyy  oorr  sseeppaarraatteellyy,,  aaggggrriieevveedd  bbyy  aannyy  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

ZZoonniinngg  AAddjjuussttmmeenntt,,  oorr  aannyy  ooffffiicceerr,,  ddeeppaarrttmmeennttss,,  bbooaarrdd  oorr  bbuurreeaauu  ooff  tthhee  CCoouunnttyy,,  mmaayy  sseeeekk  

rreevviieeww  ooff  ssuucchh  ddeecciissiioonn  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt  ccoouurrtt  ffoorr  tthhee  CCoouunnttyy  iinn  tthhee  mmaannnneerr  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  

llaawwss  ooff  tthhee  SSttaattee  aanndd  ppaarrttiiccuullaarrllyy  bbyy  SSeeccttiioonn  2233--116688..0044..  

  

  

  

  

  



FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  ZZoonniinngg  RReegguullaattiioonnss  

5500  

  

AARRTTIICCLLEE  1100  

  

    AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  PPRROOVVIISSIIOONNSS,,  EENNFFOORRCCEEMMEENNTT  AANNDD  FFEEEESS  

  

  

1100..11  EENNFFOORRCCEEMMEENNTT  

  

1100..1111    ZZOONNIINNGG  AADDMMIINNIISSTTRRAATTOORR..    TThhiiss  rreessoolluuttiioonn  sshhaallll  bbee  eennffoorrcceedd  aanndd  aaddmmiinniisstteerreedd  

bbyy  aa  zzoonniinngg  aaddmmiinniissttrraattoorr  wwhhoo  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  aanndd  wwhhoo  mmaayy  bbee  

pprroovviiddeedd  wwiitthh  tthhee  aassssiissttaannccee  ooff  ssuucchh  ootthheerr  ppeerrssoonnss  aass  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  mmaayy  ddiirreecctt  iinn  oorrddeerr  

ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  dduuttiieess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess::  

  

  11..  AApppprroovvee  aanndd  iissssuuee  aallll  zzoonniinngg  ppeerrmmiittss  wwhheenn  ccoommpplliiaannccee  iiss  mmaaddee  wwiitthh  tthhiiss  

rreessoolluuttiioonn..  

  

  22..  CCoonndduucctt  iinnssppeeccttiioonnss  ooff  bbuuiillddiinnggss,,  ssttrruuccttuurreess  aanndd  uusseess  ooff  llaanndd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  

ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn..  

  

  33..  RReecceeiivvee,,  ffiillee  aanndd  ffoorrwwaarrdd  ttoo  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  ooff  ZZoonniinngg  AAddjjuussttmmeenntt  tthhee  rreeccoorrddss  iinn  

aallll  aappppeeaallss  ffoorr  vvaarriiaanncceess..  

  

  44..  MMaaiinnttaaiinn  ppeerrmmaanneenntt  aanndd  ccuurrrreenntt  rreeccoorrddss  ooff  tthhee  ZZoonniinngg  RReessoolluuttiioonn  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  

lliimmiitteedd  ttoo,,  aallll  zzoonniinngg  mmaappss,,  aammeennddmmeennttss,,  ssppeecciiaall  uussee  ppeerrmmiittss,,  vvaarriiaanncceess,,  aappppeeaallss  

aanndd  aapppplliiccaattiioonnss  tthheerreeooff  aanndd  rreeccoorrddss  ooff  hheeaarriinnggss  tthheerreeoonn..  

  

  55..  PPrreeppaarree  aanndd  hhaavvee  aavvaaiillaabbllee  iinn  bbooookk,,  ppaammpphhlleett  oorr  mmaapp  ffoorr  eeaacchh  yyeeaarr..  

  

    aa..  TThhee  ccoommppiilleedd  tteexxtt  ooff  tthhee  ZZoonniinngg  RReessoolluuttiioonn  aanndd  aammeennddmmeennttss  

tthheerreettoo,,  iinncclluuddiinngg  aallll  aammeennddmmeennttss  aaddoopptteedd  tthhrroouugghh  tthhee  pprreecceeddiinngg  

DDeecceemmbbeerr  3311sstt..;;  aanndd  

  

    bb..  AA  zzoonniinngg  mmaapp  oorr  mmaappss,,  sshhoowwiinngg  tthhee  zzoonniinngg  ddiissttrriiccttss,,  ddiivviissiioonnss  aanndd  

ccllaassssiiffiiccaattiioonnss  iinn  eeffffeecctt  oonn  tthhee  pprreecceeddiinnggDDeecceemmbbeerr  3311sstt..  

  

  66..  WWhheenneevveerr  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  sshhaallll  ffiinndd  tthhaatt  aannyy  ooff  tthhee  

pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn  hhaavvee  bbeeeenn  oorr  aarree  bbeeiinngg  vviioollaatteedd,,  hhee//sshhee  

sshhaallll  nnoottiiffyy  iinn  wwrriittiinngg  tthhee  ppeerrssoonn  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ssuucchh  vviioollaattiioonn,,  

iinnddiiccaattiinngg  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  vviioollaattiioonn  aanndd  oorrddeerriinngg  tthhee  aaccttiioonn  

nneecceessssaarryy  ttoo  ccoorrrreecctt  iitt..    HHee//sshhee  mmaayy  oorrddeerr  ddiissccoonnttiinnuuaannccee  ooff  iilllleeggaall  

uussee  ooff  llaanndd,,  bbuuiillddiinnggss  oorr  ssttrruuccttuurreess;;  rreemmoovvaall  ooff  iilllleeggaall  bbuuiillddiinnggss,,  

ssttrruuccttuurreess  oorr  aaddddiittiioonnss  oorr  aalltteerraattiioonnss  tthheerreettoo;;  ddiissccoonnttiinnuuaannccee  ooff  aannyy  

iilllleeggaall  wwoorrkk  bbeeiinngg  ddoonnee;;  oorr  ttaakkee  aannyy  ootthheerr  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn  

aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn  ttoo  iinnssuurree  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh,,  oorr  ttoo  pprreevveenntt  

vviioollaattiioonn  ooff,,  iittss  pprroovviissiioonnss..  
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1100..22  ZZOONNIINNGG  PPEERRMMIITTSS    

  

1100..2211    GGEENNEERRAALL..    NNoo  bbuuiillddiinngg  oorr  ootthheerr  ssttrruuccttuurree  sshhaallll  bbee  eerreecctteedd,,  mmoovveedd,,  aaddddeedd  ttoo,,  oorr  

ssttrruuccttuurraallllyy  aalltteerreedd  wwiitthhoouutt  aa  zzoonniinngg  ppeerrmmiitt  ffiirrsstt  hhaavviinngg  bbeeeenn  iissssuueedd  bbyy  tthhee  ZZoonniinngg  

AAddmmiinniissttrraattoorr..    NNoo  zzoonniinngg  ppeerrmmiitt  sshhaallll  bbee  iissssuueedd  uunnlleessss  tthhee  pprrooppoosseedd  ccoonnssttrruuccttiioonn  oorr  uussee  iiss  

iinn  ccoonnffoorrmmaannccee  wwiitthh  aallll  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn  aanndd  wwiitthh  aallll  ootthheerr  aapppplliiccaabbllee  

ccooddeess,,  rreegguullaattiioonnss  aanndd  llaawwss  ooff    FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  aanndd  wwiitthh  aallll  oorrddeerrss,,  aanndd  vvaarriiaanncceess  llaawwffuullllyy  

iissssuueedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  AAddjjuussttmmeenntt..  

  

1100..2222    AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  FFOORR  ZZOONNIINNGG    PPEERRMMIITT..    AAllll  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  aa  zzoonniinngg  ppeerrmmiitt  

sshhaallll  bbee  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  aa  pplloott  ppllaann  sshhoowwiinngg  tthhee  llooccaattiioonn,,  ggrroouunndd  aarreeaa,,  hheeiigghhtt  aanndd  bbuullkk  ooff  

aallll  pprreesseenntt  aanndd  pprrooppoosseedd  ssttrruuccttuurreess,,  aaddddiittiioonnss,,  ppaarrkkiinngg  aarreeaass  aanndd  ssiittee  iimmpprroovveemmeennttss;;  tthhee  

aaccttuuaall  ddiimmeennssiioonnss  aanndd  sshhaappee  ooff  tthhee  lloott  lliinneess;;  tthhee  uusseess  ttoo  bbee  bbuuiilltt  uuppoonn;;  tthhee  bbuuiillddiinngg  lliinneess  iinn  

pprrooppoosseedd  ssttrruuccttuurreess  oorr  aaddddiittiioonnss;;  aanndd  aannyy  ootthheerr  rreeaassoonnaabbllee  aanndd  ppeerrttiinneenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  mmaayy  

bbee  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  oorr  tthhee  pprrooppeerr  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn..  

  

1100..2233    AAPPPPRROOVVAALL  OORR  DDIISSAAPPPPRROOVVAALL  OOFF  PPEERRMMIITT..    TThhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  sshhaallll  

eexxaammiinnee  aallll  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  zzoonniinngg  ppeerrmmiittss,,  iinncclluuddiinngg  ppllaannss,,  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  aanndd  ddooccuummeennttss  

ffiilleedd  tthheerreewwiitthh  aanndd  sshhaallll  eeiitthheerr  aapppprroovvee  oorr  ddiissaapppprroovvee  ssuucchh  aapppplliiccaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhiirrttyy  ((3300))  

ddaayyss  ooff  rreecceeiipptt  ooff  ssaammee..    UUppoonn  aapppprroovvaall  aanndd  rreecceeiipptt  ooff  rreeqquuiirreedd  ffeeeess,,  tthhee  ZZoonniinngg  

AAddmmiinniissttrraattoorr  sshhaallll  pprroommppttllyy  iissssuuee  tthhee  zzoonniinngg  ppeerrmmiitt  aanndd  sshhaallll  aaffffiixx  hhiiss//hheerr  ssiiggnnaattuurree  ttoo  tthhee  

ppeerrmmiitt  aanndd  tthhee  ppllaannss  aanndd  mmaarrkk  tthhee  ppllaannss  ""AApppprroovveedd..""    UUppoonn  ddiissaapppprroovvaall  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn,,  

tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  sshhaallll  rreeffuussee  ttoo  iissssuuee  tthhee  ppeerrmmiitt  aanndd  sshhaallll  ssttaattee  iinn  wwrriittiinngg  oonn  tthhee  

ppllaannss  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  ddiissaapppprroovvaall,,  aaffffiixx  hhiiss//hheerr  ssiiggnnaattuurree  aanndd  mmaarrkk  tthhee  ppllaannss  ""DDiissaapppprroovveedd..""  

  

  1100..2244    AAPPPPEEAALL  FFRROOMM  AAPPPPRROOVVAALL  OORR  DDIISSAAPPPPRROOVVAALL..    AAnn    aappppeeaall  ffrroomm  aapppprroovvaall  oorr  

ddiissaapppprroovvaall  ooff  aannyy    AApppplliiccaattiioonn  sshhaallll  bbee  mmaaddee  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ooff  AAddjjuussttmmeenntt  iinn  wwrriittiinngg  wwiitthhiinn  tteenn  

((1100))  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  hhaass  bbeeeenn  ffiilleedd..  

  

1100..2255  ZZOONNIINNGG  PPEERRMMIITTSS..      ZZoonniinngg  ppeerrmmiittss  aarree  rreeqquuiirreedd  ffoorr  aallll  bbuuiillddiinnggss  aanndd  tthhee  uussee  ooff  

llaanndd,,  bbootthh  aaggrriiccuullttuurraall  aanndd  nnoonn--aaggrriiccuullttuurraall..  

    

  

1100..33  FFOORRMM  OOFF  PPEETTIITTIIOONNSS,,  AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS  AANNDD  AAPPPPEEAALLSS  

  

1100..3311    AA  vveerrbbaall  ddeecciissiioonn  bbyy  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  sshhaallll  bbee  tthhee  pprriimmaarryy  iinnssttrruummeenntt  ffoorr  

aaddmmiinniisstteerriinngg  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn..  
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1100..44  SSCCHHEEDDUULLEE  OOFF  FFEEEESS  

  

1100..4411    TThhee  sscchheedduullee  ooff  ffeeeess  sshhaallll  bbee  eessttaabblliisshheedd  ffoorr  tthhiiss  ZZoonniinngg  RReessoolluuttiioonn  ttoo  ccoovveerr  ccoossttss  ooff  

aaddmmiinniissttrraattiioonnbbyy  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd..  

  

TThhee  sscchheedduullee  ooff  ffeeeess  sshhaallll  bbee  ppoosstteedd  iinn  tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  aanndd  mmaayy  bbee  

aalltteerreedd  oorr  aammeennddeedd  oonnllyy  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd..  UUnnttiill  aallll  aapppplliiccaabbllee,,  cchhaarrggeess  aanndd  eexxppeennsseess  

hhaavvee  bbeeeenn  ppaaiidd  iinn  ffuullll,,  nnoo  aaccttiioonn  sshhaallll  bbee  ttaakkeenn  oonn  aannyy  aapppplliiccaattiioonnoorr  aappppeeaall..  
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                      AARRTTIICCLLEE  1111  

  AAMMEENNDDMMEENNTT  

  

  

1111..11    GGEENNEERRAALL  

  

TThhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  mmaayy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  ssuupppplleemmeenntt,,  cchhaannggee  oorr  ggeenneerraallllyy  rreevviissee  tthhee  

bboouunnddaarriieess  oorr  rreegguullaattiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn  aammeennddmmeenntt..    AA  pprrooppoossaall  ffoorr  ssuucchh  

aammeennddmmeenntt  mmaayy  bbee  iinniittiiaatteedd  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd,,  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  oorr  uuppoonn  

aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  oowwnneerr  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  aaffffeecctteedd..    AA  ffiilliinngg  ffeeee  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  

BBooaarrdd  iiss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  eeaacchh  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  tthhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn..  

  

1111..22    SSUUBBMMIISSSSIIOONN  TTOO  PPLLAANNNNIINNGG  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  

  

AAllll  ssuucchh  pprrooppoosseedd  aammeennddmmeennttss  sshhaallll  ffiirrsstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonnffoorr  

rreeccoommmmeennddaattiioonn  aanndd  rreeppoorrtt..    UUppoonn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tteennttaattiivvee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss,,  tthhee  

PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  sshhaallll  hhoolldd  aa  ppuubblliicc  hheeaarriinngg  tthheerreeoonn  aanndd  sshhaallll  ccaauussee  aann  aaccccuurraattee  

wwrriitttteenn  ssuummmmaarryy  ttoo  bbee  mmaaddee  ooff  pprroocceeeeddiinnggss,,  aanndd  sshhaallll  ggiivvee  nnoottiiccee  iinn  lliikkee  mmaannnneerr  aass  tthhaatt  

rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  oorriiggiinnaall  zzoonniinngg  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..    SSuucchh  nnoottiiccee  sshhaallll  ffiixx  tthhee  ttiimmee  aanndd  ppllaaccee  

ffoorr  ssuucchh  hheeaarriinngg  aanndd  ccoonnttaaiinn  aa  ssttaatteemmeenntt  rreeggaarrddiinngg  tthhee  pprrooppoosseedd  cchhaannggeess  iinn  rreegguullaattiioonnss  oorr  

rreessttrriiccttiioonnss  oorr  iinn  tthhee  bboouunnddaarryy  ooff  aannyy  ddiissttrriicctt..  

  

IIff  ssuucchh  pprrooppoosseedd  aammeennddmmeenntt  iiss  nnoott  aa  ggeenneerraall  rreevviissiioonn  ooff  aann  eexxiissttiinngg  pprroovviissiioonn  ooff  tthhiiss  

rreessoolluuttiioonn,,  aanndd  wwiillll  aaffffeecctt  ssppeecciiffiicc  pprrooppeerrttyy,,  iitt  sshhaallll  bbee  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  lleeggaall  ddeessccrriippttiioonn  aanndd  

ggeenneerraall  llooccaattiioonn  aanndd  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  ssuucchh  ppuubblliiccaattiioonn  nnoottiiccee,,  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  ooff  ssuucchh  pprrooppoosseedd  

aammeennddmmeenntt  sshhaallll  bbee  mmaaiilleedd  ttoo  aallll  oowwnneerrss  ooff  llaannddss  llooccaatteedd  wwiitthhiinn  tthhrreeee  hhuunnddrreedd  ((330000))  ffeeeett  ooff  

tthhee  aarreeaa  pprrooppoosseedd  ttoo  bbee  aalltteerreedd  iinn  iinnccoorrppoorraatteedd  aarreeaass  aanndd  ttwwoo  ((22))  mmiilleess  iinn  uunniinnccoorrppoorraatteedd  

aarreeaass  aanndd  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ggrraanntteedd  ttoo  iinntteerreesstteedd  ppaarrttiieess  ttoo  bbee  hheeaarrdd..  

  

1111..33    AAMMEENNDDMMEENNTT  CCOONNSSIIDDEERRAATTIIOONN  AANNDD  AADDOOPPTTIIOONN  

  

TThhee  pprroocceedduurree  ffoorr  tthhee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  aaddooppttiioonn  ooff  aannyy  ssuucchh  pprrooppoosseedd  aammeennddmmeennttss  sshhaallll  

bbee  iinn  lliikkee  mmaannnneerr  aass  tthhaatt  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  aaddooppttiioonn  ooff  tthhee  rreessoolluuttiioonn  

eexxcceepptt  hheerreeiinn  bbeeffoorree  oorr  hheerreeiinn  aafftteerr  mmooddiiffiieedd..    FFoorr  aaccttiioonn  oonn  zzoonniinngg  aammeennddmmeennttss,,  aa  qquuoorruumm  

ooff  tthhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  iiss  mmoorree  tthhaann  oonnee--hhaallff  ((½½))  ooff  aallll  tthhee  mmeemmbbeerrss..    AA  vvoottee  eeiitthheerr  

ffoorr  oorr  aaggaaiinnsstt  aann  aammeennddmmeenntt  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  aallll  tthhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  mmeemmbbeerrss  

pprreesseenntt  ccoonnssttiittuutteess  aa  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  ccoommmmiissssiioonn;;  wwhheerreeaass  aa  vvoottee  eeiitthheerr  ffoorr  oorr  

aaggaaiinnsstt  aann  aammeennddmmeenntt  bbyy  lleessss  tthhaann  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  pprreesseenntt  

ccoonnssttiittuutteess  aa  ffaaiilluurree  ttoo  rreeccoommmmeenndd..  

  

WWhheenn  tthhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  ssuubbmmiittssaa  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  aapppprroovvaall  oorr  ddiissaapppprroovvaall  ooff  

ssuucchh  aammeennddmmeenntt,,  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd,,  iiff  iitt  aapppprroovveess  ssuucchh  rreeccoommmmeennddaattiioonn,,  mmaayy  eeiitthheerr  aaddoopptt  

ssuucchh  rreeccoommmmeennddaattiioonn  bbyy  rreessoolluuttiioonn  oorr  ttaakkee  nnoo  ffuurrtthheerr  aaccttiioonn  tthheerreeooff  aass  aapppprroopprriiaattee..    IInn  tthhee  

eevveenntt  tthhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  ssuubbmmiittss  aa  ffaaiilluurree  ttoo  rreeccoommmmeenndd,,  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  mmaayy  

ttaakkee  ssuucchh  aaccttiioonn  aass  iitt  ddeeeemmss  aapppprroopprriiaattee..    UUppoonn  rreecceeiipptt  ooff  aa  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  
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PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  wwhhiicchh  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  ddiissaapppprroovveess,,  tthhee  ssaaiidd  ggoovveerrnniinngg  bbooddyy  sshhaallll  

rreettuurrnn  ssuucchh  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ttoo  tthhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  wwiitthh  aa  ssttaatteemmeenntt  ssppeecciiffyyiinngg  tthhee  

bbaassiiss  ffoorr  ddiissaapppprroovvaall,,  aanndd  ssuucchh  rreeccoommmmeennddaattiioonn  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  lliikkee  mmaannnneerr  aass  tthhaatt  

rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  oorriiggiinnaall  rreeccoommmmeennddaattiioonn  rreettuurrnneedd  ttoo  tthhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn..    IIff  ssuucchh  

aammeennddmmeenntt  sshhaallll  aaffffeecctt  tthhee  bboouunnddaarriieess  ooff  aannyy  ddiissttrriicctt,,  tthhee  rreessoolluuttiioonn  sshhaallll  ddeeffiinnee  tthhee  cchhaannggee  

oorr  tthhee  bboouunnddaarryy  aass  aammeennddeedd,,  sshhaallll  oorrddeerr  tthhee  OOffffiicciiaall  ZZoonniinngg  MMaapp((ss))  ttoo  bbee  cchhaannggeedd  ttoo  rreefflleecctt  

ssuucchh  aammeennddmmeenntt,,  aanndd  sshhaallll  aammeenndd  tthhee  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  rreessoolluuttiioonn  iinnccoorrppoorraattiinngg  tthhee  ssaammee  aanndd  

rreeiinnccoorrppoorraattee  ssuucchh  MMaapp  aass  aammeennddeedd..  

  

1111..44    PPRROOTTEESSTT  

  

RReeggaarrddlleessss  ooff  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  tthhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  aapppprroovveess  oorr  ddiissaapppprroovveess  aa  pprrooppoosseedd  

zzoonniinngg  aammeennddmmeenntt  oorr  ffaaiillss  ttoo  rreeccoommmmeenndd,,  iiff  aa  pprrootteesstt  aaggaaiinnsstt  ssuucchh  aammeennddmmeenntt  bbee  ffiilleedd  iinn  

tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  CCoouunnttyy  CClleerrkk  wwiitthhiinn  ffoouurrtteeeenn  ((1144))  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  

tthhee  ppuubblliicc  hheeaarriinngg  ppuurrssuuaanntt  ttoo  ssaaiidd  ppuubblliiccaattiioonn  nnoottiiccee,,  dduullyy  ssiiggnneedd  aanndd  aacckknnoowwlleeddggeedd  bbyy  tthhee  

oowwnneerrss  ooff  ttwweennttyy  ppeerrcceenntt  ((2200%%))  oorr  mmoorree  eeiitthheerr  ooff  tthhee  aarreeaa  ooff  tthhee  lloottss  iinncclluuddeedd  iinn  ssuucchh  

pprrooppoosseedd  cchhaannggee,,  oorr  ooff  tthhoossee  iimmmmeeddiiaatteellyy  aaddjjaacceenntt  iinn  tthhee  rreeaarr  tthheerreeoo  eexxtteennddiinngg  ttwwoo  ((22))  

mmiilleess  tthheerreeffrroomm,,  oorr  ooff  tthhoossee  ddiirreeccttllyy  ooppppoossiittee  tthheerreettoo  eexxtteennddiinngg  ttwwoo  ((22))  mmiilleess  ffrroomm  tthhee  rrooaadd  

ffrroonnttaaggee  ooff  ssuucchh  ooppppoossiittee  lloottss,,  ssuucchh  aammeennddmmeennttss  sshhaallll  nnoott  bbeeccoommee  eeffffeeccttiivvee  eexxcceepptt  bbyy  tthhee  

ffaavvoorraabbllee  vvoottee  ooff  ttwwoo--tthhiirrddss  ((22//33))  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  CCoouunnttyyBBooaarrdd..  
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CCOOMMPPLLAAIINNTTSS,,  PPEENNAALLTTIIEESS,,  RREEMMEEDDIIEESS  

  

  

1122..11      CCOOMMPPLLAAIINNTTSS  RREEGGAARRDDIINNGG  VVIIOOLLAATTIIOONNSS  

  

WWhheenneevveerr  aa  vviioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn  ooccccuurrss,,  oorr  iiss  aalllleeggeedd  ttoo  hhaavvee  ooccccuurrrreedd,,  aannyy  ppeerrssoonn  

mmaayy  ffiillee  aa  wwrriitttteenn  ccoommppllaaiinntt..    SSuucchh  ccoommppllaaiinntt  ssttaattiinngg  ffuullllyy  tthhee  ccaauusseess  aanndd  bbaassiiss  tthheerreeooff  

sshhaallll  bbee  ffiilleedd  wwiitthh  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr..    HHee//sshhee  sshhaallll  rreeccoorrdd  pprrooppeerrllyy  ssuucchh  ccoommppllaaiinntt,,  

iimmmmeeddiiaatteellyy  iinnvveessttiiggaattee,,  aanndd  ttaakkee  aaccttiioonn  tthheerreeoonn  aass  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn..  

  

1122..22      PPEENNAALLTTIIEESS  

  

TThhee  oowwnneerr  oorr  aaggeenntt  ooff  aa  bbuuiillddiinngg  oorr  pprreemmiisseess  iinn  oorr  uuppoonn  wwhhiicchh  aa  vviioollaattiioonn  ooff  aannyy  pprroovviissiioonnss  

ooff  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn  hhaass  bbeeeenn  ccoommmmiitttteedd  oorr  sshhaallll  eexxiisstt  oorr  lleesssseeee  oorr  tteennaanntt  ooff  aann  eennttiirree  bbuuiillddiinngg  

oorr  eennttiirree  pprreemmiisseess  iinn  oorr  uuppoonn  wwhhiicchh  ssuucchh  vviioollaattiioonn  sshhaallll  eexxiisstt,,  sshhaallll  bbee  gguuiillttyy  ooff  aa  CCllaassss  IIIIII  

mmiissddeemmeeaannoorr..    EEaacchh  aanndd  eevveerryy  ddaayy  tthhaatt  ssuucchh  vviioollaattiioonn  ccoonnttiinnuueess  aafftteerr  nnoottiiffiiccaattiioonn  sshhaallll  

ccoonnssttiittuuttee  aa  sseeppaarraattee  ooffffeennssee..  

  

NNootthhiinngg  hheerreeiinn  ccoonnttaaiinneedd  sshhaallll  pprreevveenntt  tthhee  CCoouunnttyy  ffrroomm  ttaakkiinngg  ssuucchh  ootthheerr  llaawwffuull  aaccttiioonn  aass  

iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  pprreevveenntt  oorr  rreemmeeddyy  aannyy  vviioollaattiioonn..  

  

1122..33      RREEMMEEDDIIEESS  

  

IInn  ccaassee  aannyy  bbuuiillddiinngg  oorr  ssttrruuccttuurree  iiss  eerreecctteedd,,  ccoonnssttrruucctteedd,,  rreeccoonnssttrruucctteedd,,  aalltteerreedd,,  rreeppaaiirreedd,,  

ccoonnvveerrtteedd,,  oorr  mmaaiinnttaaiinneedd;;  oorr  aannyy  bbuuiillddiinngg,,  ssttrruuccttuurree  oorr  llaanndd  iiss  uusseedd  iinn  vviioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  

rreessoolluuttiioonn  tthhee  aapppprroopprriiaattee  aauutthhoorriittiieess  ooff  tthhee  CCoouunnttyy  mmaayy  iinnssttiittuuttee  aannyy  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn  oorr  

pprroocceeeeddiinnggss  ttoo  pprreevveenntt  ssuucchh  uunnllaawwffuull  eerreeccttiioonn,,  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  rreeccoonnssttrruuccttiioonn,,  aalltteerraattiioonn,,  

rreeppaaiirr,,  ccoonnvveerrssiioonn,,  mmaaiinntteennaannccee  oorr  uussee;;  ttoo  rreessttrraaiinn,,  ccoorrrreecctt  oorr  aabbaattee  ssuucchh  vviioollaattiioonn;;  ttoo  

pprreevveenntt  tthhee  ooccccuuppaannccyy  ooff  ssaaiidd  bbuuiillddiinngg,,  ssttrruuccttuurree  oorr  llaanndd;;  oorr  ttoo  pprreevveenntt  aannyy  iilllleeggaall  aacctt,,  

ccoonndduucctt,,  bbuussiinneessss  oorr  uussee  iinn  oorr  aabboouutt  ssuucchh  pprreemmiisseess..  
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LLEEGGAALL  SSTTAATTUUSS  PPRROOVVIISSIIOONNSS  

  

  

1133..11      SSEEPPAARRAABBIILLIITTYY  

  

SShhoouulldd  aannyy  aarrttiiccllee,,  sseeccttiioonn  oorr  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn  bbee  ddeeccllaarreedd  bbyy  tthhee  ccoouurrttss  ttoo  bbee  

uunnccoonnssttiittuuttiioonnaall  oorr  iinnvvaalliidd,,  ssuucchh  ddeecciissiioonnss  sshhaallll  nnoott  aaffffeecctt  tthhee  vvaalliiddiittyy  ooff  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn  aass  aa  

wwhhoollee,,  oorr  aannyy  ppaarrtt  tthheerreeooff  ootthheerr  tthhaann  tthhee  ppaarrtt  ssoo  ddeeccllaarreedd  ttoo  bbee  uunnccoonnssttiittuuttiioonnaall  oorr  iinnvvaalliidd..  

  

1133..22      PPUURRPPOOSSEE  OOFF  CCAATTCCHH  HHEEAADDSS  

  

TThhee  ccaattcchh  hheeaaddss  aappppeeaarriinngg  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  ffoorreeggooiinngg  sseeccttiioonnss  aarree  iinnsseerrtteedd  ssiimmppllyy  ffoorr  

ccoonnvveenniieennccee,,  ttoo  sseerrvvee  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  aannyy  iinnddeexx  aanndd  tthheeyy  sshhaallll  bbee  wwhhoollllyy  ddiissrreeggaarrddeedd  bbyy  aannyy  

ppeerrssoonn,,  ooffffiicceerr,,  ccoouurrtt  oorr  ootthheerr  ttrriibbuunnaall  iinn  ccoonnssttrruuiinngg  tthhee  tteerrmmss  aanndd  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  

rreessoolluuttiioonn..  

  

1133..33      RREEPPEEAALL  OOFF  CCOONNFFLLIICCTTIINNGG  RREESSOOLLUUTTIIOONNSS  

  

AAllll  ootthheerr  rreessoolluuttiioonnss  aanndd  rreegguullaattiioonnss  iinn  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn  aarree  hheerreebbyy  rreeppeeaalleedd  ttoo  

tthhee  eexxtteenntt  nneecceessssaarryy  ttoo  ggiivvee  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn  ffuullll  ffoorrccee  aanndd  eeffffeecctt..  

  

1133..44      EEFFFFEECCTT  DDAATTEE  

  

TThhiiss  rreessoolluuttiioonn  sshhaallll  ttaakkee  eeffffeecctt  aanndd  bbee  iinn  ffoorrccee  ffrroomm  aanndd  aafftteerr  iittss  ppaassssaaggee  aanndd  ppuubblliiccaattiioonn  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  llaaww..  
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SSUUPPPPLLEEMMEENNTTAALL  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  

  

1144..    RRaaddiioo,,  TTeelleevviissiioonn  aanndd  WWiirreelleessss  CCoommmmuunniiccaattiioonn  TToowweerrss..  TThhee  ddiissttrriicctt  rreegguullaattiioonnss  

hheerreeiinnaafftteerr  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn  qquuaalliiffyy  oorr  ssuupppplleemmeennttaall,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  tthhee  ddiissttrriicctt  

rreegguullaattiioonnss  aappppeeaarriinngg  eellsseewwhheerree  iinn  tthheessee  RReegguullaattiioonnss..  AAss  aa  ssppeecciiaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  aa  SSppeecciiaall  UUssee  

PPeerrmmiitt  AApppplliiccaattiioonn,,  ffoorr  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  rraaddiioo,,  tteelleevviissiioonn  aanndd  wwiirreelleessss  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ttoowweerrss,,  

lloott  ssiizzee  mmaayy  bbee  lleessss  tthhaann  ssttaannddaarrdd  iinn  aallll  zzoonniinngg  ddiissttrriiccttss,,  ssoo  lloonngg  aass  nnoo  lloott  sshhaallll  bbee  lleessss  tthhaann  tthhrreeee  

((33))  aaccrreess..  

  

  

1144..11  IInntteenntt..    

BBaasseedd  uuppoonn  tthhee  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  AAcctt  ooff  11993344,,  aass  aammeennddeedd  bbyy  tthhee  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  AAcctt  ooff  

11999966  ((tthhee  AAcctt))  ggrraannttss  tthhee  FFeeddeerraall  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  CCoommmmiissssiioonn  ((FFCCCC))  eexxcclluussiivvee  jjuurriissddiiccttiioonn  

oovveerr  cceerrttaaiinn  aassppeeccttss  ooff  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  sseerrvviicceess..  TThhiiss  sseeccttiioonn  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  rreegguullaattee  ttoowweerrss,,  

tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  ffaacciilliittiieess  aanndd  aanntteennnnaass  iinn  tthhee  CCoouunnttyy  iinn  ccoonnffoorrmmaannccee  wwiitthh  tthhee  AAcctt  wwiitthhoouutt  

pprroohhiibbiittiinngg  oorr  tteennddiinngg  ttoo  pprroohhiibbiitt  aannyy  ppeerrssoonn  ffrroomm  pprroovviiddiinngg  wwiirreelleessss  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  sseerrvviiccee..  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  ffaacciilliittiieess,,  ttoowweerrss  aanndd  aanntteennnnaass  iinn  tthhee  CCoouunnttyy,,  ttoo  pprrootteecctt  rreessiiddeennttiiaall  aarreeaass  aanndd  

llaanndd  uusseess  ffrroomm  ppootteennttiiaall  aaddvveerrssee  iimmppaacctt  ooff  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  ttoowweerrss  aanndd  aanntteennnnaass  tthhrroouugghh  ccaarreeffuull  

ddeessiiggnn,,  ssiigghhttiinngg,,  aanndd  ccaammoouuffllaaggiinngg,,  ttoo  pprroommoottee  aanndd  eennccoouurraaggee  sshhaarreedd  uussee  //  ccoollllooccaattiioonn  ooff  ttoowweerrss  

aanndd  ootthheerr  aanntteennnnaa  ssuuppppoorrtt  ssttrruuccttuurreess  rraatthheerr  tthhaann  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aaddddiittiioonnaall  ssiinnggllee  uussee  ttoowweerrss,,  

ttoo  aavvooiidd  ppootteennttiiaall  ddaammaaggee  ttoo  pprrooppeerrttyy  ccaauusseedd  bbyy  ttoowweerrss,,  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  ffaacciilliittiieess  aanndd  

aanntteennnnaass  bbyy  eennssuurriinngg  ssuucchh  ssttrruuccttuurreess  aarree  ssoouunnddllyy  aanndd  ccaarreeffuullllyy  ddeessiiggnneedd,,  ccoonnssttrruucctteedd,,  mmooddiiffiieedd,,  

mmaaiinnttaaiinneedd,,  rreeppaaiirreedd  aanndd  rreemmoovveedd  wwhheenn  nnoo  lloonnggeerr  uusseedd  oorr  aarree  ddeetteerrmmiinneedd  ttoo  bbee  ssttrruuccttuurraallllyy  

uunnssoouunndd  aanndd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  ttoowweerrss  aanndd  aanntteennnnaass  aarree  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  ssuurrrroouunnddiinngg  llaanndd  uusseess..    

  

1144..22  DDeeffiinniittiioonnss..    

AAllll  tteerrmmss  iinn  tthhiiss  SSeeccttiioonn  wwhhiicchh  aarree  nnoott  ssppeecciiffiiccaallllyy  ddeeffiinneedd  hheerreeiinn  sshhaallll  bbee  ccoonnssttrruueedd  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  AAcctt  ooff  11993344,,  tthhee  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  AAcctt  ooff  11999966  aanndd  tthhee  

RRuulleess  aanndd  RReegguullaattiioonnss  ooff  tthhee  FFeeddeerraall  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  CCoommmmiissssiioonn  ((FFCCCC))..  AAss  uusseedd  iinn  tthhiiss  

SSeeccttiioonn,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  tteerrmmss  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmeeaanniinnggss::    

  

11..  AAnntteennnnaa::  AA  ddeevviiccee,,  ddeessiiggnneedd  aanndd  iinntteennddeedd  ffoorr  ttrraannssmmiittttiinngg  oorr  rreecceeiivviinngg  tteelleevviissiioonn,,  rraaddiioo,,  oorr  

mmiiccrroowwaavvee  ssiiggnnaallss,,  ddiirreecctt  ssaatteelllliittee  sseerrvviiccee  ((iinncclluuddiinngg  ddiirreecctt--ttoo--hhoommee  ssaatteelllliittee  sseerrvviiccee)),,  aanndd//oorr  

vviiddeeoo  pprrooggrraammmmiinngg  sseerrvviicceess  vviiaa  mmuullttii--ppooiinntt  ddiissttrriibbuuttiioonn  sseerrvviicceess..    

  

22..  AAnntteennnnaa  SSuuppppoorrtt  SSttrruuccttuurree::  AAnnyy  bbuuiillddiinngg  oorr  ssttrruuccttuurree  ootthheerr  tthhaann  aa  ttoowweerr  wwhhiicchh  ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  

llooccaattiioonn  ooff  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  ffaacciilliittiieess..    

  

33..  AApppplliiccaanntt::  AAnnyy  ppeerrssoonn  tthhaatt  aapppplliieess  ffoorr  aa  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt..    

  

44..  AApppplliiccaattiioonn::  AA  pprroocceessss  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  oowwnneerr  ooff  aa  ttrraacctt  ooff  llaanndd  wwiitthhiinn  tthhee  zzoonniinngg  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  

tthhee  CCoouunnttyy  ssuubbmmiittss  aa  rreeqquueesstt  ttoo  ddeevveelloopp,,  ccoonnssttrruucctt,,  mmooddiiffyy,,  oorr  ooppeerraattee  aa  ttoowweerr  uuppoonn  ssuucchh  

ttrraacctt  ooff  llaanndd..  TThhee  tteerrmm  aapppplliiccaattiioonn  iinncclluuddeess  aallll  wwrriitttteenn  ddooccuummeennttaattiioonn,,  vveerrbbaall  ssttaatteemmeennttss,,  aanndd  
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rreepprreesseennttaattiioonnss,,  iinn  wwhhaatteevveerr,,  ffoorrmmaall  ffoorruumm,,  mmaaddee  bbyy  aann  aapppplliiccaanntt  ttoo  tthhee  CCoouunnttyy  ccoonncceerrnniinngg  

ssuucchh  rreeqquueesstt..    

  

55..  CCoonnffoorrmmiinngg  CCoommmmeerrcciiaall  EEaarrtthh  SSttaattiioonn::  AA  ssaatteelllliittee  ddiisshh  wwhhiicchh  iiss  ttwwoo  mmeetteerrss  oorr  lleessss  iinn  ddiiaammeetteerr  

aanndd  iiss  llooccaatteedd  iinn  aann  aarreeaa  wwhheerree  ccoommmmeerrcciiaall  oorr  iinndduussttrriiaall  uusseess  aarree  ggeenneerraallllyy  ppeerrmmiitttteedd  uunnddeerr  

tthhiiss  rreegguullaattiioonn..    

  

66..  EEnnggiinneeeerr::  AAnnyy  eennggiinneeeerr  qquuaalliiffiieedd  aanndd  lliicceennsseedd  bbyy  aannyy  ssttaattee  oorr  tteerrrriittoorryy  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ooff  

AAmmeerriiccaa..    

  

77..  OOwwnneerr::  AAnnyy  ppeerrssoonn  wwiitthh  aa  ffeeee  ssiimmppllee  ttiittllee  oorr  aa  lleeaasseehhoolldd  eexxcceeeeddiinngg  tteenn  ((1100))  yyeeaarrss  iinn  dduurraattiioonn  

ttoo  aannyy  ttrraacctt  ooff  llaanndd  wwiitthhiinn  tthhee  zzoonniinngg  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  tthhee  CCoouunnttyy  wwhhoo  ddeessiirreess  ttoo  ddeevveelloopp,,  

ccoonnssttrruucctt,,  mmooddiiffyy,,  oorr  ooppeerraattee  aa  ttoowweerr  uuppoonn  ssuucchh  ttrraacctt  ooff  llaanndd..    

  

88..  PPeerrssoonn::  AAnnyy  ppeerrssoonn,,  ffiirrmm,,  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  aassssoocciiaattiioonn,,  ccoorrppoorraattiioonn,,  ccoommppaannyy,,  oorr  ootthheerr  lleeggaall  eennttiittyy,,  

pprriivvaattee  oorr  ppuubblliicc,,  wwhheetthheerr  ffoorr  pprrooffiitt  oorr  nnoott  ffoorr  pprrooffiitt..    

  

99..  SSaatteelllliittee  DDiisshh  AAnntteennnnaa::  AAnn  aanntteennnnaa  ccoonnssiissttiinngg  ooff  aa  rraaddiiaattiioonn  eelleemmeenntt  iinntteennddeedd  ffoorr  ttrraannssmmiittttiinngg  

oorr  rreecceeiivviinngg  tteelleevviissiioonn,,  rraaddiioo,,  mmiiccrroowwaavvee,,  oorr  rraaddiiaattiioonn  ssiiggnnaallss  aanndd  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  aa  ssttrruuccttuurree  

wwiitthh  oorr  wwiitthhoouutt  aa  rreefflleeccttiivvee  ccoommppoonneenntt  ttoo  tthhee  rraaddiiaattiinngg  ddiisshh,,  uussuuaallllyy  cciirrccuullaarr  iinn  sshhaappee..    

  

1100..  SStteeaalltthh::  AAnnyy  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  ffaacciilliittyy,,  ttoowweerr,,  oorr  aanntteennnnaa  wwhhiicchh  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  eennhhaannccee  

ccoommppaattiibbiilliittyy  wwiitthh  aaddjjaacceenntt  llaanndd  uusseess,,  iinncclluuddiinngg,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  aarrcchhiitteeccttuurraallllyy  ssccrreeeenneedd  

rrooooff--mmoouunntteedd  aanntteennnnaass,,  aanntteennnnaass  iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  aarrcchhiitteeccttuurraall  eelleemmeennttss,,  aanndd  ttoowweerrss  ddeessiiggnneedd  

ttoo  llooookk  ootthheerr  tthhaann  aa  ttoowweerr,,  ssuucchh  aass  lliigghhtt  ppoolleess,,  ppoowweerr  ppoolleess  aanndd  ttrreeeess..    

  

1111..  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  FFaacciilliittiieess::  AAnnyy  ccaabblleess,,  wwiirreess,,  lliinneess,,  wwaaiivvee  gguuiiddeess,,  aanntteennnnaass,,  oorr  aannyy  ootthheerr  

eeqquuiippmmeenntt  oorr  ffaacciilliittiieess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ttrraannssmmiissssiioonn  oorr  rreecceeppttiioonn  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

wwhhiicchh  aa  ppeerrssoonn  sseeeekkss  ttoo  llooccaattee  oorr  hhaass  iinnssttaalllleedd  uuppoonn  oorr  nneeaarr  aa  ttoowweerr  oorr  aanntteennnnaa  ssuuppppoorrtt  

ssttrruuccttuurree..  HHoowweevveerr,,  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  ffaacciilliittiieess  sshhaallll  nnoott  iinncclluuddee::    

  

aa..  AAnnyy  CCoonnffoorrmmiinngg  CCoommmmeerrcciiaall  EEaarrtthh  SSttaattiioonn  aanntteennnnaa  ttwwoo  ((22))  mmeetteerrss  oorr  lleessss  iinn  ddiiaammeetteerr  

wwhhiicchh  iiss  llooccaatteedd  oonn  rreeaall  eessttaattee  zzoonneedd  AAGG--RR,,  HHCC,,  oorr  II..  

  

bb..  AAnnyy  eeaarrtthh  ssttaattiioonn  aanntteennnnaa  oorr  ssaatteelllliittee  ddiisshh  aanntteennnnaa  ooff  oonnee  ((11))  mmeetteerr  oorr  lleessss  iinn  ddiiaammeetteerr,,  

rreeggaarrddlleessss  ooff  zzoonniinngg  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  aanntteennnnaa..    

  

1122..  TToowweerr::  AA  sseellff--ssuuppppoorrttiinngg  llaattttiiccee,,  gguuyyeedd,,  oorr  mmoonnooppoollee  ssttrruuccttuurree  tthhaatt  ssuuppppoorrttss  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  FFaacciilliittiieess..  TThhee  tteerrmm  TToowweerr  sshhaallll  nnoott  iinncclluuddee  nnoonn--ccoommmmeerrcciiaall  aammaatteeuurr  

rraaddiioo  ooppeerraattoorrss’’  eeqquuiippmmeenntt  aass  lliicceennsseedd  bbyy  tthhee  FFCCCC  oorr  ssttrruuccttuurree  ssuuppppoorrttiinngg  aann  eeaarrtthh  ssttaattiioonn  

aanntteennnnaa  sseerrvviinngg  rreessiiddeennttiiaall  pprreemmiisseess  oorr  ddwweelllliinngg  uunniittss  eexxcclluussiivveellyy..  AA  zzoonniinngg  ppeerrmmiitt  sshhaallll  bbee  

rreeqquuiirreedd  ffoorr  ssaaiidd  nnoonn--ccoommmmeerrcciiaall  aammaatteeuurr  rraaddiioo  ooppeerraattoorrss  ttoowweerrss  aanndd  eeqquuiippmmeenntt..  

  

1133..  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt::  AA  ppeerrmmiitt  iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  uuppoonn  aapppprroovvaall  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  ooff  aann  

aapppplliiccaattiioonn  ttoo  ddeevveelloopp  aa  ttoowweerr  wwiitthhiinn  tthhee  zzoonniinngg  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  tthhee  CCoouunnttyy;;  wwhhiicchh  ppeerrmmiitt  
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sshhaallll  ccoonnttiinnuuee  iinn  ffuullll  ffoorrccee  aanndd  eeffffeecctt  ffoorr  ssoo  lloonngg  aass  tthhee  ttoowweerr  ttoo  wwhhiicchh  iitt  aapppplliieess  ccoonnffoorrmmss  ttoo  

tthhiiss  SSeeccttiioonn..  UUppoonn  iissssuuaannccee,,  aa  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  rruunn  wwiitthh  tthhee  llaanndd  

dduurriinngg  tthhee  ppeerrmmiittss  dduurraattiioonn  aanndd  mmaayy  bbee  ttrraannssffeerrrreedd,,  ccoonnvveeyyeedd,,  aanndd  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  aapppplliiccaanntt  

ttoo  aassssiiggnnss  aanndd  ssuucccceessssoorrss--iinn--iinntteerreesstt..    

  

1144..  TToowweerr  OOwwnneerr::  AAnnyy  ppeerrssoonn  wwiitthh  aann  oowwnneerrsshhiipp  iinntteerreesstt  ooff  aannyy  nnaattuurree  iinn  aa  pprrooppoosseedd  oorr  eexxiissttiinngg  

ttoowweerr  ffoolllloowwiinngg  tthhee  iissssuuaannccee  ooff  aa  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt..    

  

1144..33  LLooccaattiioonn  ooff  TToowweerrss  aanndd  CCoonnssttrruuccttiioonn  SSttaannddaarrddss    

11..  TToowweerrss  sshhaallll  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ssppeecciiaall  uusseess  ooff  llaanndd  iinn  oonnllyy  tthhoossee  zzoonniinngg  ddiissttrriiccttss  wwhheerree  ssppeecciiffiiccaallllyy  

lliisstteedd  aanndd  aauutthhoorriizzeedd  iinn  tthhiiss  rreegguullaattiioonn..    

  

22..  NNoo  ppeerrssoonn  sshhaallll  ddeevveelloopp,,  ccoonnssttrruucctt,,  mmooddiiffyy  oorr  ooppeerraattee  aa  ttoowweerr  uuppoonn  aannyy  ttrraacctt  ooff  llaanndd  wwiitthhiinn  tthhee  

zzoonniinngg  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  tthhee  CCoouunnttyy  pprriioorr  ttoo  aapppprroovvaall  ooff  iittss  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aa  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  

bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  aanndd  iissssuuaannccee  ooff  tthhee  ppeerrmmiitt  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy..  AApppplliiccaannttss  sshhaallll  ssuubbmmiitt  tthheeiirr  

aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aa  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  ttoo  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  aanndd  sshhaallll  ppaayy  aa  ffiilliinngg  ffeeee  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  CCoouunnttyy  ddeessiiggnnaatteedd  ffeeeess..    

33..  AAllll  ttoowweerrss,,  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  ffaacciilliittiieess  aanndd  aanntteennnnaass  oonn  wwhhiicchh  ccoonnssttrruuccttiioonn  hhaass  ccoommmmeenncceedd  

wwiitthhiinn  tthhee  zzoonniinngg  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  tthhee  CCoouunnttyy  aafftteerr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddaattee  ooff  tthhiiss  rreegguullaattiioonn  sshhaallll  

ccoonnffoorrmm  ttoo  tthhee  BBuuiillddiinngg  CCooddeess  aanndd  aallll  ootthheerr  ccoonnssttrruuccttiioonn  ssttaannddaarrddss  sseett  ffoorrtthh  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy,,  

ffeeddeerraall,,  aanndd  ssttaattee  llaaww  aanndd  aapppplliiccaabbllee  AAmmeerriiccaann  NNaattiioonnaall  SSttaannddaarrddss  IInnssttiittuuttee  ((AANNSSII))..  UUppoonn  

ccoommpplleettiioonn  ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aa  ttoowweerr  aanndd  pprriioorr  ttoo  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  uussee,,  aann  eennggiinneeeerr’’ss  

cceerrttiiffiiccaattiioonn  tthhaatt  tthhee  ttoowweerr  iiss  ssttrruuccttuurraallllyy  ssoouunndd  aanndd  iinn  ccoonnffoorrmmaannccee  wwiitthh  aallll  ooff  tthhee  

aaffoorreemmeennttiioonneedd  aapppplliiccaabbllee  rreegguullaattoorryy  ssttaannddaarrddss  sshhaallll  bbee  ffiilleedd  wwiitthh  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr..    

  

1144..44  AApppplliiccaattiioonn  ttoo  DDeevveelloopp  aa  TToowweerr    

PPrriioorr  ttoo  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  oorr  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aa  ttoowweerr,,  aann  aapppplliiccaattiioonn  sshhaallll  bbee  

ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  ffoorr  aa  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  aanndd  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg::    

  

11..  NNaammee,,  aaddddrreessss,,  aanndd  tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  oowwnneerr  aanndd  iiff  aapppplliiccaabbllee,,  tthhee  lleesssseeee  ooff  tthhee  ttrraacctt  ooff  

llaanndd  uuppoonn  wwhhiicchh  tthhee  ttoowweerr  iiss  ttoo  bbee  llooccaatteedd..  AApppplliiccaannttss  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  oowwnneerr  ooff  tthhee  ttrraacctt  ooff  

llaanndd  aanndd  aallll  ppeerrssoonnss  hhaavviinngg  aann  oowwnneerrsshhiipp  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  pprrooppoosseedd  ttoowweerr..  TThhee  aapppplliiccaattiioonn  

sshhaallll  bbee  eexxeeccuutteedd  bbyy  aallll  aapppplliiccaannttss..    

  

22..  TThhee  lleeggaall  ddeessccrriippttiioonn  aanndd  aaddddrreessss  ooff  tthhee  ttrraacctt  ooff  llaanndd  oonn  wwhhiicchh  tthhee  ttoowweerr  iiss  ttoo  bbee  llooccaatteedd..    

  

33..  TThhee  nnaammeess,,  aaddddrreesssseess  aanndd  tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerrss  ooff  aallll  oowwnneerrss  ooff  ootthheerr  ttoowweerrss  oorr  uusseeaabbllee  aanntteennnnaa  

ssuuppppoorrtt  ssttrruuccttuurreess  wwiitthhiinn  aa  oonnee  ((11))  mmiillee  rraaddiiuuss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ttoowweerr,,  iinncclluuddiinngg  ppuubblliiccllyy  aanndd  

pprriivvaatteellyy  oowwnneedd  ttoowweerrss  aanndd  ssttrruuccttuurreess..    

  

44..  AAnn  aaffffiiddaavviitt  aatttteessttiinngg  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  aapppplliiccaanntt  hhaass  mmaaddee  ddiilliiggeenntt  bbuutt  uunnssuucccceessssffuull  eeffffoorrttss  ttoo  

oobbttaaiinn  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  iinnssttaallll  oorr  ccoollllooccaattee  tthhee  aapppplliiccaannttss  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  ffaacciilliittiieess  oonn  aa  

ttoowweerr  oorr  uusseeaabbllee  aanntteennnnaa  ssuuppppoorrtt  oorr  wwrriitttteenn  tteecchhnniiccaall  eevviiddeennccee  ffrroomm  aann  eennggiinneeeerr  tthhaatt  tthhee  

aapppplliiccaannttss  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  ffaacciilliittiieess  ccaannnnoott  bbee  iinnssttaalllleedd  oorr  ccoollllooccaatteedd  oonn  aannootthheerr  ttoowweerr  oorr  

uusseeaabbllee  aanntteennnnaa  ssuuppppoorrtt  ssttrruuccttuurree..    
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55..  WWrriitttteenn  tteecchhnniiccaall  eevviiddeennccee  ffrroomm  aann  eennggiinneeeerr  tthhaatt  tthhee  pprrooppoosseedd  ttoowweerr  wwiillll  mmeeeett  tthhee  eessttaabblliisshheedd  

BBuuiillddiinngg  CCooddee,,  aanndd  aallll  ootthheerr  aapppplliiccaabbllee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ssttaannddaarrddss  sseett  ffoorrtthh  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  

aanndd  ffeeddeerraall  aanndd  ssttaattee  aanndd  AANNSSII  ssttaannddaarrddss..    

  

66..  CCoolloorr  pphhoottoo  ssiimmuullaattiioonnss  sshhoowwiinngg  tthhee  pprrooppoosseedd  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  ttoowweerr  wwiitthh  aa  pphhoottoo--rreeaalliissttiicc  

rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ttoowweerr  aass  iitt  wwoouulldd  aappppeeaarr  vviieewweedd  ffrroomm  tthhee  nneeaarreesstt  rreessiiddeennttiiaallllyy  

uusseedd  aanndd  //  oorr  zzoonneedd  pprrooppeerrttyy  aanndd  nneeaarreesstt  rrooaaddwwaayy,,  ssttrreeeett  oorr  hhiigghhwwaayy..    

  

77..  DDeessccrriippttiioonnss  aanndd  ddiiaaggrraammss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ttoowweerr,,  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  ffaacciilliittiieess  aanndd//oorr  

aanntteennnnaa,,  mmaannuuffaaccttuurreerrss  lliitteerraattuurree,,  aappppuurrtteennaanncceess  ssuucchh  aass  bbuuiillddiinnggss,,  ddrriivveewwaayyss,,  ppaarrkkiinngg  aarreeaass,,  

aanndd  ffeenncceess  oorr  ootthheerr  sseeccuurriittyy  eenncclloossuurreess  wwiitthh  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddeettaaiill  ttoo  aallllooww  ppeerrssoonnss  rreevviieewwiinngg  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  kkiinndd  aanndd  nnaattuurree  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ffaacciilliittyy..    

  

88..  AA  ppeerrffoorrmmaannccee  bboonndd  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff  ffiiffttyy--tthhoouussaanndd  ddoollllaarrss  (($$5500,,000000))  ffoorr  tthhee  eexxppeennsseess  ooff  

rreemmoovvaall  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  tthhee  ttoowweerr..    

  

1144..55  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt::  PPrroocceedduurree    

AAfftteerr  rreecceeiipptt  ooff  aann  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aa  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt,,  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  sshhaallll  sscchheedduullee  

aa  ppuubblliicc  hheeaarriinngg  bbeeffoorree  tthhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn,,  ffoolllloowwiinngg  aallll  SSttaattuuttoorryy  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  

ppuubblliiccaattiioonn  aanndd  nnoottiiccee,,  ttoo  ccoonnssiiddeerr  ssuucchh  aapppplliiccaattiioonn..  TThhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  sshhaallll  rreecceeiivvee  

tteessttiimmoonnyy  oonn  tthhee  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  aanndd  sshhaallll  mmaakkee  aa  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ttoo  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd..  

UUppoonn  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  PPuubblliicc  HHeeaarriinngg  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  sshhaallll  

sscchheedduullee  aa  ppuubblliicc  hheeaarriinngg  bbeeffoorree  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd,,  ffoolllloowwiinngg  aallll  SSttaattuuttoorryy  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  

ppuubblliiccaattiioonn  aanndd  nnoottiiccee,,  ttoo  ccoonnssiiddeerr  ssuucchh  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  CCoouunnttyy  

PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn..  NNoottiiccee,,  ffoorr  eeaacchh  PPuubblliicc  HHeeaarriinngg,,  sshhaallll  bbee  mmaaddee  aatt  lleeaasstt  oonnee  ((11))  ttiimmee  aanndd  aatt  

lleeaasstt  tteenn  ((1100))  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  ssuucchh  hheeaarriinngg..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  sshhaallll  ccaauussee  aa  

nnoottiiccee  ttoo  bbee  ppoosstteedd  iinn  aa  ccoonnssppiiccuuoouuss  ppllaaccee  oonn  tthhee  pprrooppeerrttyy  oonn  wwhhiicchh  aaccttiioonn  iiss  ppeennddiinngg..  TThhee  

PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  aanndd  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  mmaayy  aapppprroovvee  tthhee  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  aass  rreeqquueesstteedd  iinn  tthhee  

ppeennddiinngg  aapppplliiccaattiioonn  wwiitthh  aannyy  ccoonnddiittiioonnss  oorr  ssaaffeegguuaarrddss  iitt  ddeeeemmss  rreeaassoonnaabbllee  aanndd  aapppprroopprriiaattee  bbaasseedd  

uuppoonn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  //  oorr  iinnppuutt  rreecceeiivveedd  aatt  tthhee  ppuubblliicc  hheeaarriinnggss  oorr  ddeennyy  tthhee  aapppplliiccaattiioonn..  IInn  aallll  

zzoonniinngg  ddiissttrriiccttss  iinn  wwhhiicchh  ttoowweerrss  aarree  aa  ppeerrmmiitttteedd  ssppeecciiaall  uussee  ooff  llaanndd,,  tthhee  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  sshhaallll  

bbee  ddeeeemmeedd  aa  ssppeecciiaall  uussee  ppeerrmmiitt  ffoorr  ssaaiidd  ttrraacctt  ooff  llaanndd..    

  

1144..66  SSeettbbaacckkss  aanndd  SSeeppaarraattiioonn  oorr  BBuuffffeerr  RReeqquuiirreemmeennttss    

AAllll  ttoowweerrss  sshhaallll  bbee  sseettbbaacckk  oonn  aallll  ssiiddeess  aa  ddiissttaannccee  eeqquuaall  ttoo  tthhee  ttoottaall  hheeiigghhtt  ooff  tthhee  ttoowweerr..  

TThhee  hheeiigghhtt  ooff  tthhee  ttoowweerr  sshhaallll  bbee  mmeeaassuurreedd  ffrroomm  tthhee  ggrraaddee  aatt  tthhee  ffoooott  ooff  tthhee  bbaassee  ppaadd  ttoo  tthhee  ttoopp    

ooff  aannyy  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  ffaacciilliittiieess  oorr  aanntteennnnaass  aattttaacchheedd  tthheerreettoo..  SSeettbbaacckk  rreeqquuiirreemmeennttss  sshhaallll  bbee    

mmeeaassuurreedd  ffrroomm  tthhee  bbaassee  ooff  tthhee  ttoowweerr  ttoo  tthhee  pprrooppeerrttyy  lliinnee  ooff  tthhee  ttrraacctt  ooff  llaannddoonn  wwhhiicchh  iitt  iiss  llooccaatteedd..    

  

TToowweerrss  ooff  oonnee  hhuunnddrreedd  ((110000))  ffeeeett  oorr  lleessss  iinn  hheeiigghhtt  mmaayy  bbee  llooccaatteedd  iinnrreessiiddeennttiiaallllyy  zzoonneedd  ddiissttrriiccttss  

pprroovviiddeedd  ssaaiidd  ttoowweerr  iiss  sseeppaarraatteedd  ffrroomm  aannyy  rreessiiddeennttiiaall  ssttrruuccttuurree,,  sscchhooooll,,  cchhuurrcchh,,  aanndd//oorr  ooccccuuppiieedd    

ssttrruuccttuurreess  ootthheerr  tthhaann  tthhoossee  uuttiilliizzeedd  bbyy  tthhee  ttoowweerr  oowwnneerr,,  bbyy  aa  mmiinniimmuumm  ooff  oonnee  hhuunnddrreedd  ppeerrcceenntt  

((110000%%))  ooff  tthhee  hheeiigghhtt  ooff  tthhee  ttoowweerr..    
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1144..77  SSttrruuccttuurraall  SSttaannddaarrddss  ffoorr  TToowweerrss  AAddoopptteedd    

TThhee  SSttrruuccttuurraall  SSttaannddaarrddss  ffoorr  SStteeeell  AAnntteennnnaa  TToowweerrss  aanndd  AAnntteennnnaa  SSuuppppoorrttiinngg  SSttrruuccttuurreess,,  11999911  

EEddiittiioonn  ((AANNSSII//EEIIAA//TTIIAA  222222--EE--11999911))  iiss  hheerreebbyy  aaddoopptteedd,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  aannyy  aammeennddmmeennttss  tthheerreettoo  

aass  mmaayy  bbee  mmaaddee  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee,,  eexxcceepptt  ssuucchh  ppoorrttiioonnss  aass  aarree  hheerreeiinnaafftteerr  ddeelleetteedd,,  mmooddiiffiieedd,,  oorr  

aammeennddeedd  bbyy  rreegguullaattiioonn  aanndd  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhiiss  AArrttiiccllee  ooff  tthhee  ZZoonniinngg  RReegguullaattiioonn..    

IIlllluummiinnaattiioonn  aanndd  SSeeccuurriittyy  FFeenncceess    

  

11..  TToowweerrss  sshhaallll  nnoott  bbee  aarrttiiffiicciiaallllyy  lliigghhtteedd  eexxcceepptt  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  FFeeddeerraall  AAvviiaattiioonn  

AAddmmiinniissttrraattiioonn  ((FFAAAA))..  IInn  ccaasseess  wwhheerree  tthheerree  aarree  rreessiiddeennttiiaall  uusseess  //  zzoonneedd  pprrooppeerrttiieess  wwiitthhiinn  aa  

ddiissttaannccee  ooff  330000%%  ooff  tthhee  hheeiigghhtt  ooff  tthhee  ttoowweerr,,  aannyy  ttoowweerr  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhiiss  SSeeccttiioonn  sshhaallll  bbee  

eeqquuiippppeedd  wwiitthh  dduuaall  mmooddee  lliigghhttiinngg..  IInn  nnoo  ccaassee  sshhaallll  ssaaiidd  ttoowweerr  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ooppeerraattee  aa  ssttrroobbee  

lliigghhttiinngg  ssyysstteemm  aafftteerr  ssuunnsseett  aanndd  bbeeffoorree  ddaawwnn..    

  

22..  AAllll  sseellff--ssuuppppoorrttiinngg  llaattttiiccee  oorr  gguuyyeedd  ttoowweerrss  sshhaallll  bbee  eenncclloosseedd  wwiitthhiinn  aa  sseeccuurriittyy  ffeennccee  oorr  ootthheerr  

ssttrruuccttuurree  ddeessiiggnneedd  ttoo  pprreecclluuddee  uunnaauutthhoorriizzeedd  aacccceessss..  MMoonnooppoollee  ttoowweerrss  sshhaallll  bbee  ddeessiiggnneedd  aanndd  

ccoonnssttrruucctteedd  iinn  aa  mmaannnneerr  wwhhiicchh  wwiillll  pprreecclluuddee  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  pprraaccttiiccaall,,  uunnaauutthhoorriizzeedd  cclliimmbbiinngg  ooff  

ssaaiidd  ssttrruuccttuurree..    

  

1144..88  EExxtteerriioorr  FFiinniisshh    

TToowweerrss  nnoott  rreeqquuiirriinngg  FFAAAA  ppaaiinnttiinngg  oorr  mmaarrkkiinngg  sshhaallll  hhaavvee  aann  eexxtteerriioorr  ffiinniisshh  wwhhiicchh  eennhhaanncceess  

ccoommppaattiibbiilliittyy  wwiitthh  aaddjjaacceenntt  llaanndd  uusseess,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  rreevviieeww  aanndd  aapppprroovvaall  bbyy  tthhee  PPllaannnniinngg  

CCoommmmiissssiioonn  aanndd  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  aapppprroovvaall  pprroocceessss..  AAllll  ttoowweerrss  tthhaatt  mmuusstt  

bbee  aapppprroovveedd  aass  aa  ssppeecciiaall  uussee  sshhaallll  bbee  sstteeaalltthh  ddeessiiggnn  uunnlleessss  sstteeaalltthh  ffeeaattuurreess  aarree  iimmpprraaccttiiccaall  oorr  tthhee  

ccoosstt  ooff  ssuucchh  ffeeaattuurreess  rreepprreesseennttss  aann  uunndduuee  bbuurrddeenn  oonn  tthhee  aapppplliiccaanntt..    

  

1144..99  LLaannddssccaappiinngg    

AAllll  ttrraaccttss  ooff  llaanndd  oonn  wwhhiicchh  ttoowweerrss,,  aanntteennnnaa  ssuuppppoorrtt  ssttrruuccttuurreess,,  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  ffaacciilliittiieess  

aanndd//oorr  aanntteennnnaass  aarree  llooccaatteedd  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  llaannddssccaappiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  CCoouunnttyy..    

  

1144..1100  MMaaiinntteennaannccee,,  RReeppaaiirr  oorr  MMooddiiffiiccaattiioonn  ooff  EExxiissttiinngg  TToowweerrss    

AAllll  ttoowweerrss  ccoonnssttrruucctteedd  oorr  uunnddeerr  ccoonnssttrruuccttiioonn  oonn  tthhee  ddaattee  ooff  aapppprroovvaall  ooff  tthhiiss  rreegguullaattiioonn  mmaayy  

ccoonnttiinnuuee  iinn  eexxiisstteennccee  aass  aa  nnoonn--ccoonnffoorrmmiinngg  ssttrruuccttuurree  aanndd  mmaayy  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  oorr  rreeppaaiirreedd  wwiitthhoouutt  

ccoommppllyyiinngg  wwiitthh  aannyy  ooff  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhiiss  SSeeccttiioonn..  NNoonnccoonnffoorrmmiinngg  ssttrruuccttuurreess  oorr  uusseess  mmaayy  

nnoott  bbee  eennllaarrggeedd  oorr  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  nnoonnccoonnffoorrmmaannccee  iinnccrreeaasseedd  wwiitthhoouutt  ccoommppllyyiinngg  wwiitthh  tthhiiss  SSeeccttiioonn,,  

iinncclluuddiinngg  aappppllyyiinngg  ffoorr  aanndd  oobbttaaiinniinngg  aa  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt..  AAnnyy  mmooddiiffiiccaattiioonn  oorr  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  

aa  ttoowweerr  ccoonnssttrruucctteedd  oorr  uunnddeerr  ccoonnssttrruuccttiioonn  oonn  tthhee  ddaattee  ooff  aapppprroovvaall  ooff  tthhiiss  rreegguullaattiioonn  sshhaallll  bbee  

rreeqquuiirreedd  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhiiss  SSeeccttiioonn  iinncclluuddiinngg  aappppllyyiinngg  ffoorr  aanndd  oobbttaaiinniinngg  aa  

SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt..  SSaaiidd  aapppplliiccaattiioonn  sshhaallll  ddeessccrriibbee  aanndd  ssppeecciiffyy  aallll  iitteemmss  wwhhiicchh  ddoo  nnoott  ccoommppllyy  

wwiitthh  tthhiiss  SSeeccttiioonn  aanndd  mmaayy  rreeqquueesstt,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  ffiinnaall  rreevviieeww  aanndd  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd,,  aann  

eexxeemmppttiioonn  ffrroomm  ccoommpplliiaannccee  aass  aa  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt..    

  

1144..1111  IInnssppeeccttiioonnss    

TThhee  CCoouunnttyy  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ccoonndduucctt  iinnssppeeccttiioonn  ooff  ttoowweerrss,,  aanntteennnnaa  ssuuppppoorrtt  ssttrruuccttuurreess,,  

tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  ffaacciilliittiieess  aanndd  aanntteennnnaa  uuppoonn  rreeaassoonnaabbllee  nnoottiiccee  ttoo  tthhee  ttoowweerr  oowwnneerr  oorr  ooppeerraattoorr  

ttoo  ddeetteerrmmiinnee  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhiiss  SSeeccttiioonn  aanndd  ttoo  pprreevveenntt  ssttrruuccttuurraall  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ffaaiilluurreess  aanndd  
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aacccciiddeennttss  wwhhiicchh  mmaayy  ccaauussee  ddaammaaggee,,  iinnjjuurriieess  oorr  nnuuiissaanncceess  ttoo  tthhee  ppuubblliicc..  IInnssppeeccttiioonnss  mmaayy  bbee  mmaaddee  

ttoo  ddeetteerrmmiinnee  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  CCoouunnttyy’’ss  ZZoonniinngg  CCooddeess  aanndd  aannyy  ootthheerr  ccoonnssttrruuccttiioonn  ssttaannddaarrddss  

sseett  ffoorrtthh  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy,,  ffeeddeerraall,,  aanndd  ssttaattee  llaaww  oorr  aapppplliiccaabbllee  AANNSSII  ssttaannddaarrddss..  IInnssppeeccttiioonnss  sshhaallll  bbee  

mmaaddee  bbyy  eeiitthheerr  aann  eemmppllooyyeeee  ooff  tthhee  CCoouunnttyy’’ss  ZZoonniinngg  OOffffiiccee,,  oorr  aa  dduullyy  aappppooiinntteedd  iinnddeeppeennddeenntt  

rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  CCoouunnttyy..    

  

1144..1122  MMaaiinntteennaannccee    

TThhee  ttoowweerrss,,  aanntteennnnaa  ssuuppppoorrtt  ssttrruuccttuurreess,,  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  ffaacciilliittiieess  aanndd  aanntteennnnaass  sshhaallll  aatt  aallll  

ttiimmeess  bbee  kkeepptt  aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd  iinn  ggoooodd  ccoonnddiittiioonn,,  oorrddeerr  aanndd  rreeppaaiirr  ssoo  tthhaatt  tthhee  ssaammee  ddooeess  nnoott  

ccoonnssttiittuuttee  aa  nnuuiissaannccee  ttoo  oorr  aa  ddaannggeerr  ttoo  tthhee  lliiffee  oorr  pprrooppeerrttyy  ooff  aannyy  ppeerrssoonn  oorr  tthhee  ppuubblliicc..    

  

1144..1133  AAbbaannddoonnmmeenntt    

  

11..  TThhee  ttoowweerr  oowwnneerr  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  nnoottiiffyy  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  ooff  aannyy  ppeerriiooddss  ooff  nnoonnuussee  

oorr  aabbaannddoonnmmeenntt  ooff  tthhee  ttoowweerr  ffaacciilliittyy..    

  

22..  IIff  aannyy  ttoowweerr  sshhaallll  cceeaassee  ttoo  bbee  uusseedd  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  oonnee  ((11))  yyeeaarr,,  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  sshhaallll  

nnoottiiffyy  tthhee  ttoowweerr  oowwnneerr  tthhaatt  tthhee  ssiittee  wwiillll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  bbyy  tthhee  ZZoonniinngg  

AAddmmiinniissttrraattoorr  tthhaatt  tthhee  ssiittee  hhaass  bbeeeenn  aabbaannddoonneedd..  UUppoonn  iissssuuaannccee  ooff  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  ttoo  sshhooww  

ccaauussee  bbyy  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr,,  tthhee  ttoowweerr  oowwnneerr  sshhaallll  hhaavvee  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  ttoo  sshhooww  bbyy  aa  

pprreeppoonnddeerraannccee  ooff  eevviiddeennccee  tthhaatt  tthhee  ttoowweerr  hhaass  bbeeeenn  iinn  uussee  oorr  uunnddeerr  rreeppaaiirr  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  

aappppaarreenntt  aabbaannddoonnmmeenntt..  IInn  tthhee  eevveenntt  tthhee  ttoowweerr  oowwnneerr  ffaaiillss  ttoo  sshhooww  tthhaatt  tthhee  ttoowweerr  sshhaallll  hhaavvee  

sseevveennttyy--ffiivvee  ((7755))  ddaayyss,,  tthheerreeaafftteerr  ttoo  ddiissmmaannttllee  aanndd  rreemmoovvee  tthhee  ttoowweerr..  IInn  tthhee  eevveenntt  tthhee  ttoowweerr  iiss  

nnoott  ddiissmmaannttlleedd  aanndd  rreemmoovveedd,,  tthhee  ttoowweerr  sshhaallll  bbee  ddeeccllaarreedd  aa  ppuubblliicc  nnuuiissaannccee  bbyy  tthhee  ZZoonniinngg  

AAddmmiinniissttrraattoorr,,  oorr  hhiiss//hheerr  ddeessiiggnneeee  nnuuiissaannccee  ppuurrssuuaanntt  ttoo  aauutthhoorriittyy  ooff  tthhee  NNeebbrraasskkaa  SSttaattee  

SSttaattuutteess  aanndd  CCoouunnttyy  ooff  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  ccooddeess,,  aanndd  cchhaarrggee  tthhee  ccoossttss  tthheerreeooff  aaggaaiinnsstt  tthhee  rreeaall  

eessttaattee  oonn  wwhhiicchh  tthhee  ttoowweerr  iiss  llooccaatteedd  oorr  tthhee  oowwnneerr  ooff  rreeccoorrdd  ooff  tthhee  ssaaiidd  rreeaall  eessttaattee..    

  

1144..1144  CCoo--llooccaattiioonn  ooff  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  EEmmeerrggeennccyy  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  

EEqquuiippmmeenntt  oonn  aannyy  FFuuttuurree  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  TToowweerrss  CCoonnssttrruucctteedd  wwiitthhiinn  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy,,  

NNeebbrraasskkaa  ((eeffffeeccttiivvee  ddaattee  AApprriill  77,,  22000099))  

  

AAss  aa  ccoonnddiittiioonn  ooff  aa  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  ffoorr  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aa  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ttoowweerr,,  FFrroonnttiieerr  

CCoouunnttyy,,  NNeebbrraasskkaa,,  EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess  sshhaallll  bbee::    ggrraanntteedd  aa  sslloott,,  aass  hhiigghh  oonn  tthhee  ttoowweerr  aass  ppoossssiibbllee,,  

tthhaatt  ddooeess  nnoott  iimmppeeddee  tthhee  uussee  aanndd  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  ttoowweerr  oowwnneerr’’ss  eeqquuiippmmeenntt;;  ssppaaccee  ttoo  ppllaaccee  aann  

eexxtteerrnnaall  ccaabbiinneett  iinnssiiddee  tthhee  ffeennccee  eenncclloossuurree;;  iinnggrreessss  aanndd  eeggrreessss  ttoo  tthhee  ttoowweerr  ssiittee;;  aanndd  2244//77  aacccceessss  

ttoo  tthhee  ttoowweerr  bbyy  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess  ddeessiiggnnaatteedd  mmaaiinntteennaannccee  ccoommppaannyy  ffoorr  

eeqquuiippmmeenntt  rreeppaaiirr//  rreeppllaacceemmeenntt,,  wwiitthh  pprriioorr  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  ttoowweerr  oowwnneerr..    TThhiiss  ooccccuuppaannccyy  ooff  

aanndd//oorr  aacccceessss  ttoo  ssaaiidd  ttoowweerr  sshhaallll  bbee  pprroovviiddeedd  aatt  nnoo  cchhaarrggee  ttoo  tthhee  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  EEmmeerrggeennccyy  

SSeerrvviicceess  oorr  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy..  

  

FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr::    ccoosstt  ooff  iinnssttaallllaattiioonn  aanndd  ooppeerraattiioonn  

ooff  aallll  eeqquuiippmmeenntt  tthhaatt  EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess  iinnssttaallllss  oonn  tthhee  ttoowweerr  aanndd  iinn  tthhee  ffeenncceedd  eenncclloossuurree;;  

iinnssuurraannccee  oonn  aallll  eeqquuiippmmeenntt  oowwnneedd  bbyy  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess..    FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  
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EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess  eeqquuiippmmeenntt  sshhaallll  nnoott  iinntteerrffeerree  wwiitthh  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  aannyy  ootthheerr  ccaarrrriieerr’’ss  

eeqquuiippmmeenntt..  

  

FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess  sshhaallll  iinnddeemmnniiffyy  aanndd  hhoolldd  hhaarrmmlleessss,,  tthhee  TToowweerr  OOwwnneerr,,  iittss  

ooffffiicceerrss,,  eemmppllooyyeeeess,,  aanndd  aaggeennttss  ffrroomm  aanndd  aaggaaiinnsstt  aannyy  lloossss  aanndd//oorr  ddaammaaggee,,  lliiaabbiilliittyy,,  ccllaaiimm,,  aanndd  

eexxppeennssee  iinncclluuddiinngg  ccoosstt  ooff  eennffoorrcceemmeenntt  aanndd  rreeaassoonnaabbllee  aattttoorrnneeyy  ffeeeess,,  ooccccaassiioonneedd  bbyy,,  ggrroowwiinngg  oouutt  

ooff,,  oorr  aarriissiinngg  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  aannyy  aacctt  oorr  ffaaiilluurree  bbyy  TToowweerr  OOwwnneerr,,  iittss  aaggeennttss  oorr  eemmppllooyyeeeess,,  

eexxcceepptt  lloossss,,  ddaammaaggee,,  oorr  lliiaabbiilliittyy  rreessuullttiinngg  ffrroomm  tthhee  nneegglliiggeenntt  aaccttss  oorr  oommiissssiioonnss  ooff  tthhee  TToowweerr  

OOwwnneerr,,  iittss  aaggeennttss  oorr  eemmppllooyyeeeess..  TThhee  TToowweerr  OOwwnneerr  sshhaallll  nnoott  bbee  hheelldd  lliiaabbllee  ffoorr  aannyy  lloossss  oorr  ddaammaaggee  

dduuee  ttoo  ppeerrssoonnaall  iinnjjuurryy,,  ddeeaatthh,,  pprrooppeerrttyy  ddaammaaggee,,  lliibbeell  ssllaannddeerr,,  oorr  iimmppeerrffeecctt  oorr  uunnssaattiissffaaccttoorryy  

ccoommmmuunniiccaattiioonnss  eexxppeerriieenncceess  bbyy  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess  ffoorr  aannyy  rreeaassoonn  wwhhaattssooeevveerr,,  

aarriissiinngg  ffrroomm,,  oorr  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn,,  ooppeerraattiioonn,,  mmaaiinntteennaannccee,,  oorr  rreemmoovvaall  ooff  

FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess  eeqquuiippmmeenntt,,  oorr  aannyy  aaccttiivviittyy  rreellaatteedd  ttoo  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  

EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess  ppeerrffoorrmmaannccee..    IInn  nnoo  eevveenntt,,  sshhaallll  TToowweerr  OOwwnneerr  bbee  lliiaabbllee  ffoorr  aannyy  

ccoonnsseeqquueennttiiaall  oorr  iinncciiddeennttaall  ddaammaaggeess,,  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  lloossss  ooff  pprrooffiitt  oorr  rreevveennuueess,,  ccoosstt  

ooff  ccaappiittaall,,  ccoosstt  ooff  ssuubbssttiittuuttee  ffaacciilliittiieess  oorr  sseerrvviicceess,,  ddoowwnnttiimmee  ccoosstt  oorr  ccllaaiimmss  ooff  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  

EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess  ccuussttoommeerrss  oorr  aaddvveerrttiisseerrss  ffoorr  ssuucchh  ddaammaaggeess..  
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AARRTTIICCLLEE  1155  

WWiinndd  EEnneerrggyy  CCoonnvveerrssiioonn  FFaacciilliittiieess  

SSuupppplleemmeenntt  ttoo  CCuurrrreenntt  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy  AAddddiittiioonn  ttoo  CCuurrrreenntt  ZZoonniinngg  RReegguullaattiioonnss  

IInn  aannyy  zzoonniinngg  ddiissttrriicctt,,  aa  ssppeecciiaall  uussee  ppeerrmmiitt  mmaayy  bbee  ggrraanntteedd  ttoo  aallllooww  aa  wwiinndd  eenneerrggyy  ccoonnvveerrssiioonn  

ssyysstteemm,,  iinncclluuddiinngg  ssuucchh  ddeevviicceess  aass  wwiinndd  cchhaarrggeerr,,  wwiinnddmmiillll,,  oorr  wwiinndd  ttuurrbbiinnee;;  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  

rreegguullaattiioonnss  eessttaabblliisshheedd  iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn..    

1155..11  SSmmaallll  WWiinndd  EEnneerrggyy  SSyysstteemmss  

PPuurrppoossee  

IItt  iiss  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  rreegguullaattiioonn  ttoo  pprroommoottee  tthhee  ssaaffee,,  eeffffeeccttiivvee  aanndd  eeffffiicciieenntt  uussee  ooff  ssmmaallll  wwiinndd  

eenneerrggyy  ssyysstteemmss  iinnssttaalllleedd  ttoo  rreedduuccee  tthhee  oonn--ssiittee  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  uuttiilliittyy  ssuupppplliieedd  eelleeccttrriicciittyy..  

DDeeffiinniittiioonnss  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  ddeeffiinneedd  ffoorr  tthhee  ssppeecciiffiicc  uussee  ooff  tthhiiss  

sseeccttiioonn..  

11..  SSmmaallll  WWiinndd  EEnneerrggyy  SSyysstteemm  sshhaallll  mmeeaann  aa  wwiinndd  

eenneerrggyy  ccoonnvveerrssiioonn  ssyysstteemm  ccoonnssiissttiinngg  ooff  aa  wwiinndd  

ttuurrbbiinnee,,  aa  ttoowweerr,,  aanndd  aassssoocciiaatteedd  ccoonnttrrooll  oorr  

ccoonnvveerrssiioonn  eelleeccttrroonniiccss,,  wwhhiicchh  hhaass  aa  rraatteedd  

ccaappaacciittyy  ooff  nnoott  mmoorree  tthhaann  110000  kkWW  aanndd  wwhhiicchh  iiss  

iinntteennddeedd  ttoo  pprriimmaarriillyy  rreedduuccee  oonn--ssiittee  

ccoonnssuummppttiioonn  ooff  uuttiilliittyy  ppoowweerr..  

22..  TToowweerr  HHeeiigghhtt  sshhaallll  mmeeaann  tthhee  hheeiigghhtt  aabboovvee  ggrraaddee  

ooff  tthhee  hhuubb  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ttoowweerr,,  eexxcclluuddiinngg  tthhee  

wwiinndd  ttuurrbbiinnee  iittsseellff..  

RReeqquuiirreemmeennttss  

SSmmaallll  wwiinndd  eenneerrggyy  ssyysstteemmss  sshhaallll  bbee  ppeerrmmiitttteedd  aass  aann  

AAcccceessssoorryy  UUssee  wwiitthhiinn  aannyy  ddiissttrriicctt  wwhheerree  tthhee  uussee  iiss  lliisstteedd  

aanndd  aalllloowweedd..  CCeerrttaaiinn  rreeqquuiirreemmeennttss  aass  sseett  ffoorrtthh  bbeellooww  

sshhaallll  bbee  mmeett::  

11..    TToowweerr  HHeeiigghhtt  sshhaallll  bbee  aass  iimmppoosseedd  bbyy  FFAAAA  

rreegguullaattiioonnss..  

FFiigguurree  11  

22..  SSeettbbaacckkss  

aa..  NNoo  ppaarrtt  ooff  tthhee  wwiinndd  ssyysstteemm  ssttrruuccttuurree,,  iinncclluuddiinngg  gguuyy--wwiirree  aanncchhoorrss,,  mmaayy  eexxtteenndd  cclloosseerr  

tthhaann  aacccceessssoorryy  bbuuiillddiinngg  sseettbbaacckkss  ooff  tthhee  aapppprroopprriiaattee  zzoonniinngg  ddiissttrriicctt  ttoo  tthhee  pprrooppeerrttyy  

lliinneess  ooff  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn  ssiittee..  
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33..  NNooiissee  

aa..  SSmmaallll  wwiinndd  eenneerrggyy  ssyysstteemmss  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  6600  ddBBAA,,  aass  mmeeaassuurreedd  aatt  tthhee  cclloosseesstt  

nneeiigghhbboorriinngg  iinnhhaabbiitteedd  ddwweelllliinngg  uunniitt..  

bb..  TThhee  nnooiissee  lleevveell  mmaayy  bbee  eexxcceeeeddeedd  dduurriinngg  sshhoorrtt  tteerrmm  eevveennttss  ssuucchh  aass  uuttiilliittyy  oouuttaaggeess  

aanndd//oorr  sseevveerree  wwiinndd  ssttoorrmmss..  

44..  AApppprroovveedd  WWiinndd  TTuurrbbiinneess  

aa..  SSmmaallll  wwiinndd  ttuurrbbiinneess  mmuusstt  hhaavvee  bbeeeenn  aapppprroovveedd  uunnddeerr  tthhee  EEmmeerrggiinngg  TTeecchhnnoollooggiieess  

pprrooggrraamm  ooff  tthhee  CCaalliiffoorrnniiaa  EEnneerrggyy  CCoommmmiissssiioonn  oorr  aannyy  ootthheerr  ssmmaallll  wwiinndd  

cceerrttiiffiiccaattiioonn  pprrooggrraamm  rreeccooggnniizzeedd  bbyy  tthhee  AAmmeerriiccaann  WWiinndd  EEnneerrggyy  AAssssoocciiaattiioonn..  

55..  CCoommpplliiaannccee  wwiitthh  BBuuiillddiinngg  aanndd  ZZoonniinngg  CCooddeess  

aa..  AApppplliiccaattiioonnss  ffoorr  ssmmaallll  wwiinndd  eenneerrggyy  ssyysstteemmss  sshhaallll  bbee  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  ssttaannddaarrdd  

ddrraawwiinnggss  ooff  tthhee  wwiinndd  ttuurrbbiinnee  ssttrruuccttuurree,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ttoowweerr  bbaassee,,  aanndd  ffoooottiinnggss..    

bb..  AAnn  eennggiinneeeerriinngg  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  ttoowweerr  sshhoowwiinngg  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  ooffffiicciiaall  bbuuiillddiinngg  

ccooddee  ooff  tthhee  ggoovveerrnniinngg  bbooddyy  aanndd//oorr  tthhee  SSttaattee  ooff  NNeebbrraasskkaa  cceerrttiiffiieedd  bbyy  aa  

pprrooffeessssiioonnaall  eennggiinneeeerr  lliicceennsseedd  aanndd  cceerrttiiffiieedd  iinn  NNeebbrraasskkaa  sshhaallll  aallssoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd..  

cc..  TThhee  mmaannuuffaaccttuurreerr  ffrreeqquueennttllyy  ssuupppplliieess  tthhiiss  aannaallyyssiiss..  

dd..  WWeett  ssttaammppss  sshhaallll  nnoott  bbee  rreeqquuiirreedd..  

66..  CCoommpplliiaannccee  wwiitthh  FFAAAA  RReegguullaattiioonnss  

aa..  SSmmaallll  wwiinndd  eenneerrggyy  ssyysstteemmss  mmuusstt  ccoommppllyy  wwiitthh  aapppplliiccaabbllee  FFAAAA  rreegguullaattiioonnss,,  

iinncclluuddiinngg  aannyy  nneecceessssaarryy  aapppprroovvaallss  ffoorr  iinnssttaallllaattiioonnss  cclloossee  ttoo  aaiirrppoorrttss..  

77..  CCoommpplliiaannccee  wwiitthh  NNaattiioonnaall  EElleeccttrriiccaall  CCooddee  

aa..  PPeerrmmiitt  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  ssmmaallll  wwiinndd  eenneerrggyy  ssyysstteemmss  sshhaallll  bbee  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  aa  lliinnee  

ddrraawwiinngg  ooff  tthhee  eelleeccttrriiccaall  ccoommppoonneennttss  iinn  ssuuffffiicciieenntt  ddeettaaiill  ttoo  aallllooww  ffoorr  aa  

ddeetteerrmmiinnaattiioonn  tthhaatt  tthhee  mmaannnneerr  ooff  iinnssttaallllaattiioonn  ccoonnffoorrmmss  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  EElleeccttrriiccaall  

CCooddee..  

bb..  TThhee  mmaannuuffaaccttuurreerr  ffrreeqquueennttllyy  ssuupppplliieess  tthhiiss  aannaallyyssiiss,,  

88..  UUttiilliittyy  NNoottiiffiiccaattiioonn  

aa..  NNoo  ssmmaallll  wwiinndd  eenneerrggyy  ssyysstteemm  sshhaallll  bbee  iinnssttaalllleedd  uunnttiill  eevviiddeennccee  hhaass  bbeeeenn  ggiivveenn  tthhaatt  

tthhee  uuttiilliittyy      ccoommppaannyy      hhaass  bbeeeenn      iinnffoorrmmeedd      ooff  tthhee      ccuussttoommeerr''ss      iinntteenntt      ttoo      iinnssttaallll  

aann  iinntteerrccoonnnneecctteedd  ccuussttoommeerr--oowwnneedd  ggeenneerraattoorr,,    

bb..  OOffff--ggrriidd  ssyysstteemmss  sshhaallll  bbee  eexxeemmpptt  ffrroomm  tthhiiss  rreeqquuiirreemmeenntt..  

1155..22  CCoommmmeerrcciiaall//UUttiilliittyy  GGrraaddee  WWiinndd  EEnneerrggyy  SSyysstteemmss  

PPuurrppoossee  

IItt  iiss  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  rreegguullaattiioonn  ttoo  pprroommoottee  tthhee  ssaaffee,,  eeffffeeccttiivvee  aanndd  eeffffiicciieenntt  uussee  ooff  

ccoommmmeerrcciiaall//uuttiilliittyy  ggrraaddee  wwiinndd  eenneerrggyy  ssyysstteemmss  wwiitthhiinn  FFrroonnttiieerr  CCoouunnttyy..  

DDeeffiinniittiioonnss  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  ddeeffiinneedd  ffoorr  tthhee  ssppeecciiffiicc  uussee  ooff  tthhiiss  sseeccttiioonn..  
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11..  AAggggrreeggaattee  PPrroojjeecctt  sshhaallll  mmeeaann  pprroojjeeccttss  tthhaatt  aarree  ddeevveellooppeedd  aanndd  ooppeerraatteedd  iinn  aa  ccoooorrddiinnaatteedd  

ffaasshhiioonn,,  bbuutt  wwhhiicchh  hhaavvee  mmuullttiippllee  eennttiittiieess  sseeppaarraatteellyy  oowwnniinngg  oonnee  oorr  mmoorree  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  

WWEECCSS  wwiitthhiinn  tthhee  llaarrggeerr  pprroojjeecctt..  AAssssoocciiaatteedd  iinnffrraassttrruuccttuurree  ssuucchh  aass  ppoowweerr  lliinneess  aanndd  

ttrraannssffoorrmmeerrss  tthhaatt  sseerrvviiccee  tthhee  ffaacciilliittyy  mmaayy  bbee  oowwnneedd  bbyy  aa  sseeppaarraattee  eennttiittyy  bbuutt  aarree  aallssoo  ppaarrtt  

ooff  tthhee  aaggggrreeggaatteedd  pprroojjeecctt..  

22..  CCoommmmeerrcciiaall  WWEECCSS  sshhaallll  mmeeaann  aa  wwiinndd  eenneerrggyy  ccoonnvveerrssiioonn  ssyysstteemm  ooff  eeqquuaall  ttoo  oorr  ggrreeaatteerr  

tthhaann  110000  kkWW  iinn  ttoottaall  nnaammee  ppllaattee  ggeenneerraattiinngg  ccaappaacciittyy..  

33..  FFaaiill  ZZoonnee  sshhaallll  mmeeaann  tthhee  aarreeaa,,  ddeeffiinneedd  aass  tthhee  ffuurrtthheesstt  ddiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  ttoowweerr  bbaassee,,  iinn  

wwhhiicchh  aa  gguuyyeedd  ttoowweerr  wwiillll  ccoollllaappssee  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  ssttrruuccttuurraall  ffaaiilluurree..  TThhiiss  aarreeaa  iiss  lleessss  tthhaann  

tthhee  ttoottaall  hheeiigghhtt  ooff  tthhee  ssttrruuccttuurree..  

44..  FFeeeeddeerr  LLiinnee  sshhaallll  mmeeaann  aannyy  ppoowweerr  lliinnee  tthhaatt  ccaarrrriieess  eelleeccttrriiccaall  ppoowweerr  ffrroomm  oonnee  oorr  mmoorree  

wwiinndd  ttuurrbbiinneess  oorr  iinnddiivviidduuaall  ttrraannssffoorrmmeerrss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  iinnddiivviidduuaall  wwiinndd  ttuurrbbiinneess  ttoo  tthhee  

ppooiinntt  ooff  iinntteerrccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  eelleeccttrriicc  ppoowweerr  ggrriidd,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  iinntteerrccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  

tthhee  hhiigghh  vvoollttaaggee  ttrraannssmmiissssiioonn  ssyysstteemmss  tthhee  ppooiinntt  ooff  iinntteerrccoonnnneeccttiioonn  sshhaallll  bbee  tthhee  ssuubbssttaattiioonn  

sseerrvviinngg  tthhee  wwiinndd  eenneerrggyy  ccoonnvveerrssiioonn  ssyysstteemm..  

55..  MMeetteeoorroollooggiiccaall  TToowweerr  sshhaallll  mmeeaann,,  ffoorr  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  rreegguullaattiioonn,,  aa  ttoowweerr  wwhhiicchh  iiss  

eerreecctteedd  pprriimmaarriillyy  ttoo  mmeeaassuurree  wwiinndd  ssppeeeedd  aanndd  ddiirreeccttiioonnss  pplluuss  ootthheerr  ddaattaa  rreelleevvaanntt  ttoo  ssiittiinngg  aa  

WWiinndd  EEnneerrggyy  CCoonnvveerrssiioonn  SSyysstteemm..  MMeetteeoorroollooggiiccaall  ttoowweerrss  ddoo  nnoott  iinncclluuddee  ttoowweerrss  aanndd  

eeqquuiippmmeenntt  uusseedd  bbyy  aaiirrppoorrttss,,  tthhee  NNeebbrraasskkaa  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  RRooaaddss,,  oorr  ootthheerr  aapppplliiccaattiioonnss  ttoo  

mmoonniittoorr  wweeaatthheerr  ccoonnddiittiioonnss..  

66..  PPuubblliicc  CCoonnsseerrvvaattiioonn  LLaannddss  sshhaallll  mmeeaann  llaanndd  oowwnneedd  iinn  ffeeee  ttiittllee  bbyy  SSttaattee  oorr  FFeeddeerraall  

aaggeenncciieess  aanndd  mmaannaaggeedd  ssppeecciiffiiccaallllyy  ffoorr  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ppuurrppoosseess,,  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  

SSttaattee  WWiillddlliiffee  MMaannaaggeemmeenntt  AArreeaass,,  SSttaattee  PPaarrkkss,,  ffeeddeerraall  WWiillddlliiffee  RReeffuuggeess  aanndd  WWaatteerrffoowwll  

PPrroodduuccttiioonn  AArreeaass..  FFoorr  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  rreegguullaattiioonn,,  ppuubblliicc  ccoonnsseerrvvaattiioonn  llaannddss  wwiillll  aallssoo  

iinncclluuddee  llaannddss  oowwnneedd  iinn  ffeeee  ttiittllee  bbyy  nnoonn--pprrooffiitt  ccoonnsseerrvvaattiioonn  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  PPuubblliicc  

ccoonnsseerrvvaattiioonn  llaannddss  wwiillll  aallssoo  iinncclluuddee  pprriivvaattee  llaannddss  uuppoonn  wwhhiicchh  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eeaasseemmeennttss  

hhaavvee  bbeeeenn  ssoolldd  ttoo  ppuubblliicc  aaggeenncciieess  oorr  nnoonn--pprrooffiitt  ccoonnsseerrvvaattiioonn  oorrggaanniizzaattiioonnss..  

77..  RRoottoorr  DDiiaammeetteerr  sshhaallll  mmeeaann  tthhee  ddiiaammeetteerr  ooff  tthhee  cciirrcclleeddeessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  mmoovviinngg  rroottoorr  bbllaaddeess  

aass  sshhoowwnn  iinn  FFiigguurree  11..  

88..  SSmmaallll  WWiinndd  EEnneerrggyy  SSyysstteemm  sshhaallll  mmeeaann  aa  wwiinndd  eenneerrggyy  ccoonnvveerrssiioonn  ssyysstteemm  ccoonnssiissttiinngg  ooff  aa  

wwiinndd  ttuurrbbiinnee,,  aa  ttoowweerr,,  aanndd  aassssoocciiaatteedd  ccoonnttrrooll  oorr  ccoonnvveerrssiioonn  eelleeccttrroonniiccss,,  wwhhiicchh  hhaass  aa  rraatteedd  

ccaappaacciittyy  ooff  nnoott  mmoorree  tthhaann  110000  kkWW  aanndd  wwhhiicchh  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  pprriimmaarriillyy  rreedduuccee  oonn--ssiittee  

ccoonnssuummppttiioonn  ooff  uuttiilliittyy  ppoowweerr..  

99..  SSuubbssttaattiioonnss  sshhaallll  mmeeaann  aannyy  eelleeccttrriiccaall  ffaacciilliittyy  ttoo  ccoonnvveerrtt  eelleeccttrriicciittyy  pprroodduucceedd  bbyy  wwiinndd  

ttuurrbbiinneess  ttoo  aa  vvoollttaaggee  ggrreeaatteerr  tthhaann  3355,,000000  ((3355,,000000  KKVV))  ffoorr  iinntteerrccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  hhiigghh  

vvoollttaaggee  ttrraannssmmiissssiioonn  lliinneess..  
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1100..  TToottaall  HHeeiigghhtt  sshhaallll  mmeeaann  tthhee  hhiigghheesstt  ppooiinntt,,  aabboovvee  ggrroouunndd  lleevveell,,  rreeaacchheedd  bbyy  aa  rroottoorr  ttiipp  oorr  

aannyy  ootthheerr  ppaarrtt  ooff  tthhee  WWiinndd  EEnneerrggyy  CCoonnvveerrssiioonn  SSyysstteemm..  

1111..  TToowweerr  sshhaallll  mmeeaann  tthhee  vveerrttiiccaall  ssttrruuccttuurreess  tthhaatt  ssuuppppoorrtt  tthhee  eelleeccttrriiccaall,,  rroottoorr  bbllaaddeess,,  oorr  

mmeetteeoorroollooggiiccaall  eeqquuiippmmeenntt..  

1122..  TToowweerr  HHeeiigghhtt  sshhaallll  mmeeaann  tthhee  ttoottaall  hheeiigghhtt  ooff  tthhee  WWiinndd  EEnneerrggyy  CCoonnvveerrssiioonn  SSyysstteemm  ffrroomm  

ggrraaddee  ttoo  tthhee  hhuubb..  

1133..  TTrraannssmmiissssiioonn  LLiinnee  sshhaallll  mmeeaann  tthhee  eelleeccttrriiccaall  ppoowweerr  lliinneess  tthhaatt  ccaarrrryy  vvoollttaaggeess  ooff  aatt  lleeaasstt  

6699,,000000  vvoollttss  ((6699  KKVV))  aanndd  aarree  pprriimmaarriillyy  uusseedd  ttoo  ccaarrrryy  eelleeccttrriicc  eenneerrggyy  oovveerr  mmeeddiiuumm  ttoo  lloonngg  

ddiissttaanncceess  rraatthheerr  tthhaann  ddiirreeccttllyy  iinntteerrccoonnnneeccttiinngg  aanndd  ssuuppppllyyiinngg  eelleeccttrriicc  eenneerrggyy  ttoo  rreettaaiill  

ccuussttoommeerrss..  

1144..  WWiinndd  EEnneerrggyy  CCoonnsseerrvvaattiioonn  SSyysstteemm  sshhaallll  mmeeaann  aann  eelleeccttrriiccaall  ggeenneerraattiinngg  ffaacciilliittyy  ccoommpprriisseedd  

ooff  oonnee  oorr  mmoorree  wwiinndd  ttuurrbbiinneess  aanndd  aacccceessssoorryy  ffaacciilliittiieess,,  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo::  ppoowweerr  

lliinneess,,  ttrraannssffoorrmmeerrss,,  ssuubbssttaattiioonnss  aanndd  mmeetteeoorroollooggiiccaall  ttoowweerrss  tthhaatt  ooppeerraattee  bbyy  ccoonnvveerrttiinngg  tthhee  

kkiinneettiicc  eenneerrggyy  ooff  wwiinndd  iinnttoo  eelleeccttrriiccaall  eenneerrggyy..  TThhee  eenneerrggyy  mmaayy  bbee  uusseedd  oonn--ssiittee  oorr  

ddiissttrriibbuutteedd  iinnttoo  tthhee  eelleeccttrriiccaall  ggrriidd..  

1155..  WWiinndd  TTuurrbbiinneess  sshhaallll  mmeeaann  aannyy  ppiieeccee  ooff  eelleeccttrriiccaall  ggeenneerraattiinngg  eeqquuiippmmeenntt  tthhaatt  ccoonnvveerrttss  tthhee  

kkiinneettiicc  eenneerrggyy  ooff  bblloowwiinngg  wwiinndd  iinnttoo  eelleeccttrriiccaall  eenneerrggyy  uussiinngg  aaiirrffooiillss  oorr  ssiimmiillaarr  ddeevviicceess  ttoo  

ccaappttuurree  tthhee  wwiinndd..  

RReeqquuiirreemmeennttss  

CCoommmmeerrcciiaall//UUttiilliittyy  GGrraaddee  wwiinndd  eenneerrggyy  ssyysstteemmss  sshhaallll  bbee  ppeerrmmiitttteedd  aass  aa  SSppeecciiaall  UUssee  wwiitthhiinn  aannyy  

ddiissttrriicctt  wwhheerree  tthhee  uussee  iiss  lliisstteedd  aanndd  aalllloowweedd..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  sshhaallll  bbee  

mmeett  aanndd  ssuupppplliieedd::  

11..  TThhee  nnaammee((ss))  ooff  pprroojjeecctt  aapppplliiccaanntt..  

22..  TThhee  nnaammee  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  oowwnneerr..  

33..  TThhee  lleeggaall  ddeessccrriippttiioonn  aanndd  aaddddrreessss  ooff  tthhee  pprroojjeecctt..  

44..  AA  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  iinncclluuddiinngg;;  NNuummbbeerr,,  ttyyppee,,  nnaammee  ppllaattee  ggeenneerraattiinngg  ccaappaacciittyy,,  

ttoowweerr  hheeiigghhtt,,  rroottoorr  ddiiaammeetteerr,,  aanndd  ttoottaall  hheeiigghhtt  ooff  aallll  wwiinndd  ttuurrbbiinneess  aanndd  mmeeaannss  ooff  

iinntteerrccoonnnneeccttiinngg  wwiitthh  tthhee  ffeeeeddeerr  lliinneess..  

55..  SSiittee  llaayyoouutt,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  pprrooppeerrttyy  lliinneess,,  wwiinndd  ttuurrbbiinneess,,  eelleeccttrriiccaall  ggrriidd,,  aanndd  aallll  

rreellaatteedd  aacccceessssoorryy  ssttrruuccttuurreess..  TThhiiss  ssiittee  llaayyoouutt  sshhaallll  iinncclluuddee  ddiissttaanncceess  aanndd  bbee  ddrraawwnn  ttoo  ssccaallee..  

66..  EEnnggiinneeeerr''ss  cceerrttiiffiiccaattiioonn..  

77..  DDooccuummeennttaattiioonn  ooff  llaanndd  oowwnneerrsshhiipp  oorr  lleeggaall  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy..  
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88..  TThhee  llaattiittuuddee  aanndd  lloonnggiittuuddee  ooff  iinnddiivviidduuaall  wwiinndd  ttuurrbbiinneess..  

99..  AA  UUSSGGSS  ttooppooggrraapphhiiccaall  mmaapp,,  oorr  mmaapp  wwiitthh  ssiimmiillaarr  ddaattaa,,  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  aanndd  ssuurrrroouunnddiinngg  

aarreeaa,,  iinncclluuddiinngg  aannyy  ootthheerr  WWiinndd  EEnneerrggyy  CCoonnvveerrssiioonn  SSyysstteemm  nnoott  oowwnneedd  bbyy  tthhee  aapppplliiccaanntt,,  

wwiitthhiinn  1100  rroottoorr  ddiissttaanncceess  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  WWiinndd  EEnneerrggyy  CCoonnvveerrssiioonn  SSyysstteemm..  

1100..  LLooccaattiioonn  ooff  wweettllaannddss,,  sscceenniicc,,  aanndd  nnaattuurraall  aarreeaass  ((iinncclluuddiinngg  bblluuffffss))  wwiitthhiinn  11,,332200  ffeeeett  ooff  tthhee  

pprrooppoosseedd  WWiinndd  EEnneerrggyy  CCoonnvveerrssiioonn  SSyysstteemm..  

1111..  AAnn  AAccoouussttiiccaall  AAnnaallyyssiiss  

1122..  FFAAAA  ppeerrmmiitt  

1133..  LLooccaattiioonn  ooff  aallll  kknnoowwnn  CCoommmmuunniiccaattiioonn  TToowweerrss  wwiitthhiinn  ttwwoo  mmiilleess  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  WWiinndd  

EEnneerrggyy  CCoonnvveerrssiioonn  SSyysstteemm..  

1144..  DDeeccoommmmiissssiioonniinngg  PPllaann  

1155..  DDeessccrriippttiioonn  ooff  ppootteennttiiaall  iimmppaaccttss  oonn  nneeaarrbbyy  WWiinndd  EEnneerrggyy  CCoonnvveerrssiioonn  SSyysstteemmss  aanndd  wwiinndd  

rreessoouurrcceess  oonn  aaddjjaacceenntt  pprrooppeerrttiieess  nnoott  oowwnneedd  bbyy  tthhee  aapppplliiccaanntt..  

AAggggrreeggaatteedd  PPrroojjeeccttss  

11..  AAggggrreeggaatteedd  pprroojjeeccttss  mmaayy  jjooiinnttllyy  ssuubbmmiitt  aa  ssiinnggllee  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  bbee  rreevviieewweedd  uunnddeerr  jjooiinntt  

pprroocceeeeddiinnggss,,  iinncclluuddiinngg  nnoottiicceess,,  ppuubblliicc  hheeaarriinnggss,,  rreevviieewwss  aanndd  aass  aapppprroopprriiaattee  aapppprroovvaallss..  

22..  PPeerrmmiittss  mmaayy  bbee  iissssuueedd  aanndd  rreeccoorrddeedd  sseeppaarraatteellyy..  

33..  JJooiinntt  pprroojjeeccttss  wwiillll  bbee  aasssseesssseedd  ffeeeess  aass  oonnee  pprroojjeecctt..  

44..  SSeettbbaacckkss  ttoo  pprrooppeerrttyy  lliinneess,,  nnoott  rrooaadd  rriigghhttss--ooff  wwaayy,,  mmaayy  bbee  lleessss  wwhheenn  aaddjjooiinniinngg  pprrooppeerrttyy  

oowwnneerrss  aarree  wwiitthhiinn  tthhee  ssaammee  aaggggrreeggaattee  pprroojjeecctt..  

1155..33    SSeettbbaacckkss  

AAllll  ttoowweerrss  sshhaallll  aaddhheerree  ttoo  tthhee  sseettbbaacckkss  aass  mmeeaassuurreedd  ffrroomm  tthhee  hhuubb  eessttaabblliisshheedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttaabbllee::  
WWiinndd  TTuurrbbiinnee  ––  

NNoonn  CCoommmmeerrcciiaall  
WWEECCSS  WWiinndd  TTuurrbbiinnee  ––  

CCoommmmeerrcciiaall//UUttiilliittyy  WWEECCSS  
MMeetteeoorroollooggiiccaall  TToowweerrss  

PPrrooppeerrttyy  LLiinneess  ((ootthheerr  

tthhaann  rriigghhtt  aannggllee  

ccoorrnneerrss))  

DDiiaammeetteerr  pplluuss  aapppplliiccaabbllee  bbuuiillddiinngg  

sseettbbaacckk  
DDiiaammeetteerr  pplluuss  aapppplliiccaabbllee  

bbuuiillddiinngg  sseettbbaacckk  
11..11  ttiimmeess  tthhee  ttoottaall  hheeiigghhtt  

RRiigghhtt  aannggllee  ccoorrnneerr  

pprrooppeerrttyy  lliinneess  
DDiiaammeetteerr  pplluuss  aapppplliiccaabbllee  bbuuiillddiinngg  

sseettbbaacckk  ffrroomm  bbootthh  pprrooppeerrttyy  lliinneess  
BBeehhiinndd  aa  lliinnee  oonn  tthhee  pprrooppeerrttyy  

lliinneess  ddrraawwnn  bbeettwweeeenn  ttwwoo  

ppooiinnttss  115500’’  ffrroomm  tthhee  pprrooppeerrttyy  

lliinnee  iinntteerrsseeccttiioonn..  GGeenneerraattoorr  

bbllaaddeess  mmuusstt  nnoott  eexxcceeeedd  tthhee  

bbuuiillddiinngg  sseettbbaacckk  lliinneess  oonn  tthhee  

nnoonn--rrooaadd  ssiiddee,,  aanndd  sshhaallll  nnoott  

eennccrrooaacchh  oonn  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy  

oonn  tthhee  rrooaadd  ssiiddee..  ((SSeeee  FFiigguurree  22))  

11..11  ttiimmeess  tthhee  ttoottaall  hheeiigghhtt  ffrroomm  

bbootthh  pprrooppeerrttyy  lliinneess  

NNeeiigghhbboorriinngg  DDwweelllliinngg  

UUnniittss**  
DDiiaammeetteerr  pplluuss  aapppplliiccaabbllee  bbuuiillddiinngg  

sseettbbaacckk  
11,,000000’’  11..11  ttiimmeess  tthhee  ttoottaall  hheeiigghhtt  pplluuss  

aapppplliiccaabbllee  bbuuiillddiinngg  sseettbbaacckk  

RRooaadd  RRiigghhttss--ooff--WWaayy****  DDiiaammeetteerr  pplluuss  aapppplliiccaabbllee  bbuuiillddiinngg  

sseettbbaacckk  
GGeenneerraattoorr  bbllaaddeess  sshhaallll  nnoott  

eennccrrooaacchh  oonn  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy..  
11..11  ttiimmeess  tthhee  ttoottaall  hheeiigghhtt  pplluuss  

aapppplliiccaabbllee  bbuuiillddiinngg  sseettbbaacckk  
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OOtthheerr  RRiigghhttss--ooff--WWaayy  DDiiaammeetteerr  pplluuss  aapppplliiccaabbllee  bbuuiillddiinngg  

sseettbbaacckk  
GGeenneerraattoorr  bbllaaddeess  sshhaallll  nnoott  

eennccrrooaacchh  oonn  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy..  
11..11  ttiimmeess  tthhee  ttoottaall  hheeiigghhtt  pplluuss  

aapppplliiccaabbllee  bbuuiillddiinngg  sseettbbaacckk  

PPuubblliicc  CCoonnsseerrvvaattiioonn  

LLaannddss  iinncclluuddiinngg  

WWiillddlliiffee  MMaannaaggeemmeenntt  

AArreeaass  aanndd  SSttaattee  

RReeccrreeaattiioonn  AArreeaass  

AApppplliiccaabbllee  bbuuiillddiinngg  sseettbbaacckk  DDiiaammeetteerr  pplluuss  aapppplliiccaabbllee  

bbuuiillddiinngg  sseettbbaacckk  
11..11  ttiimmeess  tthhee  ttoottaall  hheeiigghhtt  pplluuss  

aapppplliiccaabbllee  bbuuiillddiinngg  sseettbbaacckk  

WWeettllaannddss,,  UUSSFFWW  TTyyppeess  

IIIIII,,  IIVV,,  aanndd  VV  
NNAA  660000’’  11..11  ttiimmeess  tthhee  ttoottaall  hheeiigghhtt  

OOtthheerr  ssttrruuccttuurreess  nnoott  oonn  

tthhee  aapppplliiccaanntt’’ss  ssiittee  
NNAA  DDiiaammeetteerr  11..11  ttiimmeess  tthhee  ttoottaall  hheeiigghhtt  

RRiivveerr  BBlluuffffss  ooff  oovveerr  1155  

ffeeeett  
DDiiaammeetteerr  

** TThhee  sseettbbaacckk  ffoorr  ddwweelllliinngg  uunniittss  sshhaallll  bbee  rreecciipprrooccaall  iinn  tthhaatt  nnoo  ddwweelllliinngg  uunniitt  sshhaallll  bbee  ccoonnssttrruucctteedd  wwiitthhiinn  tthhee  ssaammee  ddiissttaannccee

rreeqquuiirreedd  ffoorr  aa  ccoommmmeerrcciiaall//uuttiilliittyy  WWiinndd  EEnneerrggyy  CCoonnvveerrssiioonn  SSyysstteemm..  

****          TThhee  sseettbbaacckk  sshhaallll  bbee  mmeeaassuurreedd  ffrroomm  aannyy  ffuuttuurree  RRiigghhttss--ooff--WWaayy  iiff  aa  ppllaannnneedd  cchhaannggee  oorr  eexxppaannddeedd  rriigghhtt--ooff--wwaayy  iiss  kknnoowwnn..  

1155..44  SSppeecciiaall  SSaaffeettyy  aanndd  DDeessiiggnn  SSttaannddaarrddss  

AAllll  ttoowweerrss  sshhaallll  aaddhheerree  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssaaffeettyy  aanndd  ddeessiiggnn  ssttaannddaarrddss::  

11..  CClleeaarraannccee  ooff  rroottoorr  bbllaaddeess  oorr  aaiirrffooiillss  mmuusstt  mmaaiinnttaaiinn  aa  mmiinniimmuumm  ooff  1122  ffeeeett  ooff  cclleeaarraannccee  

bbeettwweeeenn  tthheeiirr  lloowweesstt  ppooiinntt  aanndd  tthhee  ggrroouunndd..  

22..  AAHH  CCoommmmeerrcciiaall//UUttiilliittyy  WWEECCSS  sshhaallll  hhaavvee  aa  ssiiggnn  oorr  ssiiggnnss  ppoosstteedd  oonn  tthhee  ttoowweerr,,  

ttrraannssffoorrmmeerr  aanndd  ssuubbssttaattiioonn,,  wwaarrnniinngg  ooff  hhiigghh  vvoollttaaggee..  OOtthheerr  ssiiggnnss  sshhaallll  bbee  ppoosstteedd  oonn  tthhee  

ttuurrbbiinnee  wwiitthh  eemmeerrggeennccyy  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn..  

33..  AAllll  wwiinndd  ttuurrbbiinneess,,  wwhhiicchh  aarree  aa  ppaarrtt  ooff  aa  ccoommmmeerrcciiaall//uuttiilliittyy  WWEECCSS,,  sshhaallll  bbee  iinnssttaalllleedd  wwiitthh  

aa  ttuubbuullaarr,,  mmoonnooppoollee  ttyyppee  ttoowweerr..  

44..  CCoonnssiiddeerraattiioonn  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  ttoo  ppaaiinntteedd  aavviiaattiioonn  wwaarrnniinnggss  oonn  aallll  ttoowweerrss  lleessss  tthhaann  220000  ffeeeett..  
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FFiigguurree  22  

55..  CCoolloorr  aanndd  ffiinniisshh::  

AAllll  wwiinndd  ttuurrbbiinneess  aanndd  ttoowweerrss  tthhaatt  aarree  ppaarrtt  ooff  aa  ccoommmmeerrcciiaall//uuttiilliittyyWWEECCSS  sshhaallll  bbee  wwhhiittee,,  

ggrreeyy,,  oorr  aannootthheerr  nnoonn--oobbttrruussiivvee  ccoolloorr..  BBllaaddeess  mmaayy  bbee  bbllaacckk  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffaacciilliittaatteeddee--iicciinngg;;  

FFiinniisshheess  sshhaallll  bbee  mmaattttee  oorrnnoonn--rreefflleeccttiivvee..  

66..  LLiigghhttiinngg::  

LLiigghhttiinngg,,  iinncclluuddiinngg  lliigghhttiinngg  iinntteennssiittyy  aanndd  ffrreeqquueennccyy  ooff  ssttrroobbee,,  sshhaallll  aaddhheerree  ttoo  bbuutt  nnoott  

eexxcceeeedd  rreeqquuiirreemmeennttss  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  FFAAAA  ppeerrmmiittss  aanndd  rreegguullaattiioonnss..  RReedd  ssttrroobbee  lliigghhttss  

sshhaallll  bbee  uusseedd  dduurriinngg  nniigghhttttiimmee  iilllluummiinnaattiioonn  ttoo  rreedduuccee  iimmppaaccttss  oonn  nneeiigghhbboorriinngg  uusseess  aanndd  

mmiiggrraattoorryy  bbiirrddss..  RReedd  ppuullssaattiinngg  iinnccaannddeesscceenntt  lliigghhttss  sshhoouulldd  bbee  aavvooiiddeedd..  

77..  OOtthheerr  ssiiggnnaaggee::  

AAllll  ootthheerr  ssiiggnnaaggee  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  ssiiggnn  rreegguullaattiioonnss  ffoouunndd  iinn  tthheessee  rreegguullaattiioonnss..  

88..  FFeeeeddeerr  LLiinneess::  

AAllll  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  ffeeeeddeerr  lliinneess  iinnssttaalllleedd  aass  ppaarrtt  ooff  aa  WWEECCSS  sshhaallll  bbee  bbuurriieedd,,  wwhheerree  

ffeeaassiibbllee..  FFeeeeddeerr  lliinneess  iinnssttaalllleedd  aass  ppaarrtt  ooff  aa  WWEECCSS  sshhaallll  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aann  eesssseennttiiaall  

sseerrvviiccee..  
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99..  WWaassttee  DDiissppoossaall::  

SSoolliidd  aanndd  HHaazzaarrddoouuss  wwaasstteess,,  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  ccrraatteess,,  ppaacckkaaggiinngg  mmaatteerriiaallss,,  

ddaammaaggeedd  oorr  wwoorrnn  ppaarrttss,,  aass  wweellll  aass  uusseedd  ooiillss  aanndd  lluubbrriiccaannttss,,  sshhaallll  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  ssiittee  

pprroommppttllyy  aanndd  ddiissppoosseedd  ooff  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  aallll  aapppplliiccaabbllee  llooccaall,,  ssttaattee  aanndd  ffeeddeerraall  rruulleess  

aanndd  rreegguullaattiioonnss..  

1100..  DDiissccoonnttiinnuuaattiioonn  aanndd  DDeeccoommiinniissssiioonniinngg;;  

AA  WWEECCSS  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aa  ddiissccoonnttiinnuueedd  uussee  aafftteerr  oonnee  yyeeaarr  wwiitthhoouutt  eenneerrggyy  

pprroodduuccttiioonn,,  uunnlleessss  aa  ppllaann  iiss  ddeevveellooppeedd  aanndd  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  

oouuttlliinniinngg  tthhee  sstteeppss  aanndd  sscchheedduullee  ffoorr  rreettuurrnniinngg  tthhee  WWEECCSS  ttoo  sseerrvviiccee..  AAllll  WWEECCSS  aanndd  

aacccceessssoorryy  ffaacciilliittiieess  sshhaallll  bbee  rreemmoovveedd  ttoo  ffoouurr  ((44))  ffeeeett  bbeellooww  ggrroouunndd  lleevveell  wwiitthhiinn  118800  ddaayyss  

ooff  tthhee  ddiissccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  uussee..  TThhiiss  ppeerriioodd  mmaayy  bbee  eexxtteennddeedd  bbyy  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  

ffoolllloowwiinngg  aa  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt  bbyy  aann  aaggeenntt  ooff  tthhee  oowwnneerr  ooff  tthhee  WWEECCSS..  

EEaacchh  CCoommmmeerrcciiaall//UUttiilliittyy  WWEECCSS  sshhaallll  hhaavvee  aa  DDeeccoommmmiissssiioonniinngg  ppllaann  oouuttlliinniinngg  tthhee  

aannttiicciippaatteedd  mmeeaannss  aanndd  ccoosstt  ooff  rreemmoovviinngg  WWEECCSS  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthheeiirr  sseerrvviicceeaabbllee  lliiffee  oorr  uuppoonn  

bbeeiinngg  ddiissccoonnttiinnuueedd  uussee..  TThhee  ccoosstt  eessttiimmaatteess  sshhaallll  bbee  mmaaddee  bbyy  aa  ccoommppeetteenntt  ppaarrttyy;;  ssuucchh  aass  aa  

PPrrooffeessssiioonnaall  EEnnggiinneeeerr,,  aa  ccoonnttrraaccttoorr  ccaappaabbllee  ooff  ddeeccoommmmiissssiioonniinngg  oorr  aa  ppeerrssoonn  wwiitthh  ssuuiittaabbllee  

eexxppeerrttiissee  oorr  eexxppeerriieennccee  wwiitthh  ddeeccoommmmiissssiioonniinngg..  TThhee  ppllaann  sshhaallll  aallssoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  ffiinnaanncciiaall  

rreessoouurrcceess  tthhaatt  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ppaayy  ffoorr  ddeeccoommmmiissssiioonniinngg  aanndd  rreemmoovvaall  ooff  tthhee  WWEECCSS  

aanndd  aacccceessssoorryy  ffaacciilliittiieess..  

1111..  NNooiissee::  

NNoo  CCoommmmeerrcciiaall//UUttiilliittyy  WWEECCSS  sshhaallll  eexxcceeeedd  5500  ddBBAA  aatt  tthhee  nneeaarreesstt  ssttrruuccttuurree  ooccccuuppiieedd  bbyy  

hhuummaannss..  EExxcceeppttiioonn::  aa  CCoommmmeerrcciiaall//UUttiilliittyy  WWEECCSS  mmaayy  eexxcceeeedd  5500  ddBBAA  dduurriinngg  ppeerriiooddss  ooff  

sseevveerree  wweeaatthheerr  aass  ddeeffiinneedd  bbyy  tthhee  UUSS  WWeeaatthheerr  SSeerrvviiccee..  

1122..  IInntteerrffeerreennccee::  

TThhee  aapppplliiccaanntt  sshhaallll  mmiinniimmiizzee  oorr  mmiittiiggaattee  iinntteerrffeerreennccee  wwiitthh  eelleeccttrroommaaggnneettiicc  

ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  ssuucchh  aass  rraaddiioo,,  tteelleepphhoonnee,,  mmiiccrroowwaavveess,,  oorr  tteelleevviissiioonn  ssiiggnnaallss  ccaauusseedd  bbyy  

aannyy  WWEECCSS..  TThhee  aapppplliiccaanntt  sshhaallll  nnoottiiffyy  aallll  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ttoowweerr  ooppeerraattoorrss  wwiitthhiinn  ffiivvee  

mmiilleess  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  WWEECCSS  llooccaattiioonn  uuppoonn  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  tthhee  ccoouunnttyy  ffoorr  ppeerrmmiittss..  

1133..  RRooaaddss::  

AApppplliiccaannttss  sshhaallll::  

aa..  IIddeennttiiffyy  aallll  ccoouunnttyy,,  mmuunniicciippaall  oorr  ttoowwnnsshhiipp  rrooaaddss  ttoo  bbee  uusseedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  

ttrraannssppoorrttiinngg  WWEECCSS,,  ssuubbssttaattiioonn  ppaarrttss,,  cceemmeenntt,,  aanndd//oorr  eeqquuiippmmeenntt  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  

ooppeerraattiioonn  oorr  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  WWEECCSS  aanndd  oobbttaaiinn  aapppplliiccaabbllee  wweeiigghhtt  aanndd  ssiizzee  ppeerrmmiittss  

ffrroomm  tthhee  iimmppaacctteedd  jjuurriissddiiccttiioonnss  pprriioorr  ttoo  ccoonnssttrruuccttiioonn..  

bb..  CCoonndduucctt  aa  pprree--ccoonnssttrruuccttiioonn  ssuurrvveeyy,,  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  aapppprroopprriiaattee  jjuurriissddiiccttiioonnss  

ttoo  ddeetteerrmmiinnee  eexxiissttiinngg  rrooaadd  ccoonnddiittiioonnss..  TThhee  ssuurrvveeyy  sshhaallll  iinncclluuddee  pphhoottooggrraapphhss  aanndd  aa  

wwrriitttteenn  aaggrreeeemmeenntt  ttoo  ddooccuummeenntt  tthhee  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  ppuubblliicc  ffaacciilliittyy..  
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cc..  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  rreessttoorriinngg  tthhee  rrooaadd((ss))  aanndd  bbrriiddggeess  ttoo  pprreeccoonnssttrruuccttiioonn  ccoonnddiittiioonnss..  

1144..  DDrraaiinnaaggee  SSyysstteemm::  

TThhee  aapppplliiccaanntt  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  rreeppaaiirr  ooff  ddaammaaggee  ttoo  ppuubblliicc  ddrraaiinnaaggee  

ssyysstteemmss  sstteemmmmiinngg  ffrroomm  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  ooppeerraattiioonn  oorr  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  WWEECCSS..  

1155..  PPeerrmmiitt  FFeeeess  

AApppplliiccaanntt  sshhaallll  rreemmiitt  aann  aapppplliiccaattiioonn  ffeeee  ooff  $$5500  ffoorr  eevveerryy  mmeeggaawwaatttt  ooff  nnaammeeppllaattee  ccaappaacciittyy  

iinn  tthhee  pprrooppoosseedd  WWEECCSS..  



ARTICLE 16
Solar Farms

Supplement to Current Frontier County Current Zoning Regulations

A Solar Farm shall be considered a discontinued use after one year without energy 
production, unless a plan is developed and submitted to the Zoning Administrator 
outlining the steps and schedule for returning the Solar Farm to service.  All Solar Farms 
and accessorty facilities shall be removed to four (4) feet below ground level within 180 
days of the discontinuation of use.  This period may be extended by the Zoning 
Administrator following a written request by an agent of the owner of the Solar Farm.

Each Commercial/Utility Solar Farm shall have a Decommissioning plan outlining the 
anticipated means and cost of removing the Solar Farm at the end of their serviceable life 
or upon being discontinued use.  The cost estimates shall be made by a competent party; 
such as a Professional Engineer, a contractor capable of decommissioning or a person 
with suitable expertise or experience with decommissioning.  The plan shall also identify 
the financial resources that will be available to pay for decommissioning and removal of 
the Solar Farm and accessory facilities.

1.  Discontinuation and Decommissioning

Frontier County Zoning Regulations
73
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