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UCHWAIA NR XXXVII/224/09 

 RADY GMINY BIAIOGARŚ 

 z dnia 2 wrze`nia 2ŃŃ9 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy BiaJogard 

w obrębie ewidencyjnym Ko`ciernica. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635;z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880, Nr 123, poz. 803) Rada Gminy BiaJogard uchwala, co nastę”uje: 

  

Nr 94 Szczecin, dnia 15 września 2010 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 94 ｦ 12668 ｦ Poz. 1704 

 

RozdziaJ ń 

Ustalenia wstępne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr V/30/07 Rady Gminy BiaJogard z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie przy-

stą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu zgod-

no`ci z ustaleniami ｭstudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania gminy BiaJogardｬ ”rzyjętego 
uchwaJą Nr XXVII/156/08 Rady Gminy BiaJogard z dnia 29 ”audziernika 2ŃŃ8 r. uchwala się miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar ”oJowony w obrębie ewidencyjnym Ko`ciernica w gminie BiaJogard 

o Jącznej ”owierzchni 22,54 ha. Granice ”lanu ”rzedstawione są na rysunku ”lanuŁ 

3. Przedmiotem miejscowego ”lanu jest ustalenie zasad zagos”odarowania terenów lokalizacji elek-

trowni wiatrowych wraz z infrastrukturą technicznąŁ 

4Ł Integralną czę`cią uchwaJy jest: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1:1000; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 

BiaJogard z oznaczeniem granic obszaru objętego ”lanem miejscowym; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy BiaJogard o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Gminy BiaJogard w s”rawie zasad realizacji zadaL z zakresu in-

frastruktury technicznej oraz zasad jej finansowania. 

§ 2. ńŁ Na obszarze ”lanu ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o równym przeznaczeniu, a takwe szczególne 

warunki zagos”odarowania terenów; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci 
zabudowy; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
4) zasady budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

5) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci, 
6) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
7) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Ustalenia planu zawarte w tek`cie uchwaJy obejmują: 

1) EW/R - teren lokalizacji elektrowni wiatrowych, infrastruktury towarzyszącej i upraw polowych; 

2) KDW - teren istniejących dróg kategorii gminnej 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków dla znajdujących się w grani-

cach planu stref ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ”olegającej 
na ”rowadzeniu badaL archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych: 

1) uzgadnianie i o”iniowanie wszelkich ”oczynaL inwynieryjnych, budowlanych i innych podejmowanych 

w obrębie strefy stanowisk archeologicznych okre`lonych ”rzez sJuwbę ochrony zabytków; 
2) w ”rzy”adku ”odjęcia decyzji o realizacji inwestycji na terenie objętym granicami strefy obowiązuje 

”rze”rowadzenie badaL ratunkowychŁ WJa`ciciele, inwestorzy i uwytkownicy terenu zobowiązani są 
do zawiadomienia urzędu ochrony zabytków o ”odjęciu dziaJaL inwestycyjnych związanych z pracami 

ziemnymi, z wyprzedzeniem minimum 14 dniowym; 

3) roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzalewnia się od uzyskania stosownego 
zezwolenia od urzędu ochrony zabytkówŁ Badania mają charakter sezonowy w okresie od maja do 

koLca ”audziernikaŁ 
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§ 4. Ustalenia dotyczące `rodowiska ”rzyrodniczego i krajobrazu kulturowego: 

1) obowiązek zabez”ieczenia `rodowiska ”rzed emisją szkodliwych fal elektromagnetycznych, ”orawenia 
”rądem i Jadunkami elektrostatycznymi; 

2) obowiązek ”rowadzenia monitoringu tras migracji ”taków wędrownych i awifauny lęgowej, zasięg 

i zakres monitoringu nalewy uzgodnić z Generalnym Dyrektorem Ochrony _rodowiska; 
3) budowa elektrowni wiatrowych wymaga ”rze”rowadzenia ”ostę”owania w s”rawie oceny oddziaJy-

wania na `rodowisko zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) ”o zakoLczeniu ”rac inwestycyjnych teren ”rzywrócić do stanu pierwotnego, umowliwiającego ”ro-

wadzenie produkcji rolnej; 

5) zakaz zmiany stosunków wodnych, zmiany konfiguracji terenu - zmiany ”owstaJe w wyniku prac bu-

dowlanych nalewy ”rzywrócić do stanu ”ierwotnego; 
6) zakaz lokalizacji obiektów ”owodujących przekroczenie dopuszczalnych norm uciąwliwo`ci ”oza grani-

cami obszaru, do którego inwestor ma tytuJ ”rawnyŁ 

§ 5. Ustalenia zakresu obsJugi inwynieryjnej: 

1) elektrownie wiatrowe będą ”racowaJy bezobsJugowo, w związku z czym nie jest wymagany ”eJny 
zakres infrastruktury technicznej; 

2) inwestor zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi do: 

a) zgJoszenia do Szefostwa SJuwby Ruchu Lotniczego SiJ źbrojnych RP ”lanowanej inwestycji ”rzed 
wydaniem ”ozwolenia na budowę; 

b) zawiadomienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, Polską Agencję veglugi Powietrznej 
i Szefostwa SJuwby Ruchu Lotniczego SiJ źbrojnych RP, z co najmniej dwumiesięcznym wyprze-

dzeniem o przewidywanym terminie zakoLczenia montawu elektrowni wiatrowych; 
c) do wykonania staJego oznakowania przeszkodowego zgodnie z § 6.1. ppkt 2; 

3) elektrownie nalewy ”oJączyć ”odziemnymi liniami kablowymi ze stacją elektroenergetyczną ńńŃłSN kV, 

zlokalizowaną ”oza terenem opracowania; 

4) obsJuga komunikacyjna obszaru planu z istniejących dróg gminnych KDW oraz poprzez drogi we-

wnętrzne montawowe realizowane na ”otrzeby eks”loatacji elektrowni wiatrowychŁ 
RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 6. 1. Na terenach o ”owierzchni Jącznej 2ń,82 ha oznaczonych na rysunku planu symbolem 1EW/R, 

2 EW/R i 3EW/R ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: obszar proponowanych lokalizacji 3 elektrowni wiatrowych o mocy do 

3,0 MW kawdaŁ Lokalizacja siJowni mowe być zmieniona w obrębie kawdego terenu śWłR, zgodnie 

z zasadami ”osadowienia wiew wiatrowych i wynikami pomiaru siJy wiatru na tym terenie. Poza tere-

nem lokalizacji wiew elektrowni wiatrowych, terenem dróg wewnętrznych i ”laców montawowych 
oznaczonych na rysunku ”lanu linią ”rzerywaną, uwytkowanie wyJącznie rolnicze z zakazem lokalizacji 

zabudowy mieszkaniowej lub innej ”rzeznaczonej na staJy ”obyt ludzi; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć wiewy ｦ do 115 m; 

b) `rednica wirnika - do 101 m, liczba Jo”at - 3; 

c) elektrownie wiatrowe o mocy do 3 MW, 

d) maksymalna wysoko`ć skrajnego ”unktu wirnika w pozycji pionowej - do 160 m ponad pozio-

mem terenu, 

e) poziom haJasu emitowany ”rzez turbinę minimalny - 95,1 dB do 105 dB, 

f) powierzchnia zabudowy dla 3 wiew elektrowni wiatrowych, ”laców montawowych i dróg we-

wnętrznych - 19950 m2, 

g) kolorystyka elektrowni wiatrowych zgodnie z wytycznymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego: ze-

wnętrzne koLce `migieJ ”omalowane w 5 ”asów o jednakowej szeroko`ci, ”rosto”adJych do 
dJuwszego wymiaru Jo”aty `migJa, ”okrywających ńł3 dJugo`ci Jo”aty `migJa (3 koloru czerwone-

go lub pomaraLczowego i 2 biaJego) ”asy skrajne nie mogą być koloru biaJego; `wiatJa ”rzeszko-

dowe umieszczone na najwywszym miejscu gondoli, 

h) minimalna odlegJo`ć między wiewami elektrowni wiatrowych - 300 m; 

i) minimalna odlegJo`ć od zabudowy związanej ze staJym pobytem ludzi - 500 m. 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 3 niniejszej uchwaJy; 
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4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie z § 4 niniejszej uchwaJy; 
5) do”uszcza się ”rowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elek-

trowniom wiatrowym. 

2. Na terenie o powierzchni 0,72 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem KŚW ustala się: 

1) istniejąca droga gminna dojazdowa do zachowania i dalszego uwytkowania; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia - 10 m, 

b) do”uszcza się ”rowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury technicznej to-

warzyszącej elektrowniom wiatrowym, w tym kabli sterowania i automatyki. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 7. 1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 
jednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci: 

1) dla terenów oznaczonych symbolem EW/R - 15% 

2) dla terenów oznaczonych symbolem KDW - 0% 

2. Na terenie objętym niniejszą uchwaJą zmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych, nie stanowiących 
zwartego kom”leksu uwytków rolnych ”ochodzenia mineralnego, na cele nierolnicze, pod fundamenty 

wiew elektrowni wiatrowych, ”od drogi i place montawowe o Jącznej ”owierzchni 1,99 ha, w tym: 

1) 0,95 ha gruntów ornych klasy RIVa; 
2) 0,08 ha gruntów ornych klasy RIVb; 
3) 0,96 ha gruntów ornych klasy RVŁ 

3Ł Śo czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwytkowania 
terenu. 

§ 8. Wykonanie powywszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy BiaJogardŁ 

§ 9. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy BiaJogardŁ 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Jan BudzyLski 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXVII/224/09 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 2 wrze`nia 2ŃŃ9 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXVII/224/09 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 2 wrze`nia 2ŃŃ9 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXVII/224/09 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 2 wrze`nia 2ŃŃ9 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu przestrzennego 

gminy BiaJogard w obrębie Ko`ciernica 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy BiaJogard rozstrzyga, co nastę”uje: 
W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bia-

Jogard w obrębie Ko`ciernica, wyJowonego do ”ublicznego wglądu, nie rozstrzyga się o sposobie ich roz-

patrzenia. 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXVII/224/09 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 2 wrze`nia 2ŃŃ9 r. 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 

oraz zasad ich finansowania 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy BiaJogard rozstrzyga, co nastę”uje: 
ź ustaleL zawartych w uchwale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy BiaJogard 

w obrębie Ko`ciernica oraz ”rze”rowadzenia analizy i wykonanej ”rognozy skutków finansowych uchwa-

lenia ”lanu wynika, we jego realizacja nie ”ociąga za sobą wydatków z budwetu gminy. Wszelkie inwesty-

cje w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem zamierzeL inwestora i będą w caJo`ci finansowane 
ze `rodków ”oza budwetowychŁ 
 
1704 

 

  


