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podmokJymi, które znajdują się ”oza wyznaczonymi obszarami lokalizacji turbinŁ Ślatego tew ich ”o-

jawianie się na terenach zagrowonych będzie jedynie incydentalne i ten wJa`nie as”ekt nalewy zbadać 

w trakcie monitoringu porealizacyjnego. Na etapie monitoringu ”rzedrealizacyjnego nie udaJo się ”re-

cyzyjnie okre`lić tego w”Jywu, co nie zmienia faktu, we ewentualna `miertelno`ć tego gatunku będzie 
znikoma. 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr III/35/2010 

Rady Gminy Malechowo 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

Rada Gminy Malechowo rozstrzyga, we realizacja za”isanych w ”lanie inwestycji nie ”ociąga za sobą 
wydatków z budwetu gminy. Wszelkie inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem za-

mierzeL inwestora i będą w caJo`ci finansowane ze `rodków ”oza budwetowychŁ 
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UCHWAIA NR III/36/2010 

 RADY GMINY MALECHOWO 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w czę`ciach obrębów geodezyjnych Przystawy i Grabowo gminy Malechowo. 

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1, art. 15 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 34 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 wraz ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; 

z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675 i Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871 i Nr 155, poz. 1043) 

oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 

i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 

i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) reali-

zując uchwaJę Nr XII/111/2007 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w s”rawie ”rzystą”ie-

nia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w czę`ciach obrębów geode-

zyjnych Przystawy i Grabowo gminy Malechowo oraz uchwaJę Nr XXXVI/335/2010 z dnia 29 czerwca 

2010 r. w sprawie zmiany uchwaJy Nr XII/111/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w s”rawie ”rzystą”ienia 
do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w czę`ciach obrębów geodezyj-

nych Przystawy i Grabowo gminy Malechowo, Rada Gminy Malechowo uchwala, co nastę”uje: 
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RozdziaJ 1 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w czę`ciach obrębów geode-

zyjnych Przystawy i Grabowo gminy Malechowo, zwany dalej planem. 

2. Granice planu obejmują obszar ”oJowony na ”óJnocnym i ”oJudniowym wschodzie od miejscowo`ci 
Przystawy, który zostaJ okre`lony na rysunku ”lanu w skali 1:2000, stanowiącym zaJącznik nr 1 do ni-

niejszej uchwaJyŁ 

3. Celem planu jest zmiana dotychczasowego przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu 

w zakresie niezbędnym dla umowliwienia realizacji elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastruk-

turą technicznąŁ 

§ 2. W ”lanie okre`la się: 

1Ł ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasa-

dach zagospodarowania; 

2. zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego; 

3Ł zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego; 

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

5. wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych; 

6. parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabu-

dowy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy; 

7Ł szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy; 

8. granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
powodzi; 

9. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

10Ł stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3. W ”lanie nie okre`la się: 

1Ł zasad ochrony dóbr kultury ws”óJczesnej - ze względu na brak takich zabytków oraz dóbr kultury; 

2Ł s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów - ze względu 
na brak potrzeby takich regulacji; 

3. granic i s”osobów zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych 
na ”odstawie odrębnych ”rze”isów, zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych - ze względu na brak 
takich terenów i obiektów; 

4Ł szczegóJowych zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem miejscowym 

- ze względu na brak ”otrzeby takich regulacjiŁ 

§ 4. Integralną czę`cią uchwaJy jest: 

1. rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący zaJącznik nr 1 do uchwaJy, skJadający się z 2 czę`ci 
oznaczonych jako arkusz nr 1(2), arkusz nr 2(2); 

2Ł stwierdzenie zgodno`ci ”lanu z ustaleniami ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego gminy Malechowoｬ stanowiące zaJącznik nr 2 do uchwaJy; 

3Ł rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu stanowiące zaJącznik nr 3 do 

uchwaJy; 
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4Ł rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach ”ublicznych stanowiące zaJącznik nr 4 do uchwaJyŁ 

§ 5. 1Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica administracyjna gminy; 

2) granica obszaru objętego ”lanem; 

3) granica terenu górniczego; 
4) granica obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi; 
5) linia rozgraniczająca tereny; 
6) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

7) numer i symbol terenu; 

8) strefa czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych WŁII; 
9) strefa ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W.III. 

2Ł PozostaJe oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu mają charakter informacyjny. 

§ 6. Okre`lenia stosowane w uchwale oznaczają: 

1. elektrownia wiatrowa - budowla skJadającą się z fundamentu, wiewy oraz z zamontowanym na tej 

budowli urządzeniu ”rądotwórczym (mŁinŁ gondoli, Jo”at wirnika i transformatora) ”rzetwarzającego ener-

gię mechaniczną wiatru na energię elektryczną; 

2. nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca fragment terenu na wyJącznie którym dopusz-

cza się wznoszenie budynków oraz okre`lonych w ustaleniach planu budowli; 

3. teren - czę`ć obszaru objętego ”lanem, wyznaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia dla obszaru objętego ”lanem 

§ 7. W zakresie zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego ustala się: 

1Ł obowiązuje ty” elektrowni wiatrowych o konstrukcji nieodbiegającej od siebie; 

2Ł obowiązuje jednakowa kolorystyka elektrowni wiatrowych; 

3. obiekty o wysoko`ci 50 m i więcej ”owywej ”oziomu terenu ”odlegają zgJaszaniu do wJa`ciwych 
organów nadzoru nad lotnictwem cywilnym i wojskowym przed wydaniem pozwolenia na budowę oraz 
oznakowaniu jako przeszkody lotnicze. 

§ 8. W zakresie zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 

1Ł wystę”ujące na obszarze o”racowania ”rojektowane uwytki ekologiczne i obszary cenne przyrodni-

czo do zachowania z nastę”ującymi ograniczeniami w zagospodarowaniu: 

a) zakaz grodzenia, 

b) zakaz skJadowania `mieci; 

2Ł ”o zakoLczeniu ”rac inwestycyjnych teren ”rzywrócić do stanu, umowliwiającego kontynuację jego 
uwytkowania w dotychczasowy s”osób; 

3. zakaz zmiany stosunków wodnych, zasy”ywania oczek wodnych i bezod”Jywowych zagJębieL terenu; 

4. usytuowanie elektrowni wiatrowych nie mowe ”owodować ”rzekroczenia do”uszczalnych norm ha-

Jasu ustalonych w ”rze”isach odrębnych dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej przeznaczonej na 

staJy ”obyt ludzi; 

5Ł obowiązek stosowania rozwiązaL mających na celu minimalizację uciąwliwo`ci s”owodowanych 
prowadzeniem dziaJalno`ci gos”odarczej w celu ochrony: powietrza atmosferycznego, gleb, wód ”o-

wierzchniowych i gruntowych oraz klimatu akustycznego; 

6Ł obowiązek zabez”ieczenia wierzchniej warstwy gleby w trakcie robót budowlanych i montawo-

wych, a ”o ich zakoLczeniu obowiązek ”rzywrócenia ”ierwotnego stanu terenu, umowliwiający kontynu-

ację jego uwytkowania w dotychczasowy s”osób; 
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7Ł obowiązek gromadzenia i usuwania od”adów na zasadach okre`lonych w ”rze”isach szczególnych 
oraz gminnych ”rze”isach ”orządkowych, a od”adów innych niw komunalne na zasadach okre`lonych 

w przepisach ustawy o odpadach; 

8. dla nieruchomo`ci ”rzylegJych do ”owierzchniowych wód ”ublicznych obowiązują ograniczenia i wy-

magania wynikające z ”rze”isów odrębnych; 

9Ł wyznacza się granicę obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, na którym obowiązują 
ograniczenia i wymagania wynikające z ”rze”isów odrębnych; 

10Ł ”rzed budową elektrowni wiatrowych obowiązuje ”rze”rowadzenie oceny oddziaJywania na `ro-

dowisko, w tym przeprowadzenia monitoringu w”Jywu na awifaunę i nietoperze, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

§ 9. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się strefy ochrony stano-

wisk archeologicznych: 

1. W II czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych, do”uszczającej inwestowanie ”od okre`lo-

nymi warunkami. W strefie W II obowiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim organem dsŁ ochrony zabytków, 
b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprze-

dzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre`lo-

nych przepisami szczególnymi dotŁ ochrony zabytków; 

2. W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obejmującą stanowiska 
ujęte w ewidencji sJuwby konserwatorskiej, ”olegającej na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeolo-

gicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. W strefie W III obowiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim organem dsŁ ochrony zabytków, 
b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotŁ ochrony zabytkówŁ 

§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 

1Ł obsJugę komunikacyjną terenów do”uszcza się od terenów dróg ”ublicznych i wewnętrznych, o ile 

ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej; 

2. do”uszcza się wykorzystanie istniejących dróg wewnętrznych i dróg ”olnych jako drogi serwisowe; 

3. maksymalną szeroko`ć ”ro”onowanych jezdni dróg serwisowych do 5 m; 

4Ł do”uszcza się budowę nowych lub ”oszerzenie istniejących zjazdów z dróg ”ublicznych i we-

wnętrznych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5Ł do”uszcza się trasy roweroweŁ 

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej usta-

la się: 

1Ł na caJym obszarze objętym planem do”uszcza się lokalizację ”odziemnych, nadziemnych sieci, 

urządzeL infrastruktury technicznej, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej i zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

2Ł elektrownie wiatrowe będą ”racowaJy bezobsJugowo w związku z czym nie ”rojektuje się uzbroje-

nia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodę, od”rowadzania `cieków, zao”atrzenia w gaz; 

3Ł do”uszcza się ”oJączenie elektrowni wiatrowych między sobą i z elektroenergetyczną stacją trans-

formatorową ”odnosząca na”ięcie, zlokalizowaną na terenie oznaczonym symbolem 8śś, kablową siecią 
elektroenergetyczną `rednich na”ięć, z zastrzeweniem pkt 5; 

4Ł do”uszcza się ”oJączenie ”rojektowanej stacji transformatorowej SN/110kV, zlokalizowanej na te-

renie oznaczonym symbolem 8EE, z ”rojektowaną linią elektroenergetyczną 110 kV; 

5Ł do”uszcza się ”oJączenie elektrowni wiatrowych z elektroenergetyczną stacją transformatorową, 
zlokalizowaną ”oza obszarem opracowania; 
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6Ł wystę”ujące w granicach opracowania linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne do zachowa-

nia z mowliwo`cią ich ”rzebudowy; 

7Ł do”uszcza się lokalizację obiektów w obrębie obszarów wy”osawonych w urządzenia melioracji 

wodnych, w tym w sieć drenarską, ”od warunkiem ”rze”rowadzenia ”rzebudowy tych urządzeL w spo-

sób za”ewniający ”rawidJowe funkcjonowanie systemu melioracyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 12. Teren 1KŚ”(ź) ustala się jako obszar przeznaczony na cele publiczne. 

§ 13. W zakresie zasad dotyczących stawki ”rocentowej na ”odstawie której ustala się o”Jatę, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym ustala się jednorazową o”Jatę wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci: 

1Ł 30% dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 1EW/R, 2EW/R, 3EW/R, 4EW/R, 

5EW/R, 6EW/R, 7EW/R, 8EE, 23WZ; 

2Ł 0% dla ”ozostaJych terenówŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia dla terenów 

§ 14. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1EW/R, 2EW/R, 3EW/R, 4EW/R, 

5śWłR, 6śWłR, 7śWłR ustala się ”rzeznaczenie - uwytki rolne z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wia-

trowej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się nastę”ujące zasady uksztaJtowania zabudowy: 

1) wysoko`ć wiewy nie większa niw 105 m nad poziom terenu, z dopuszczeniem odstę”stw w granicach 

5%; 

2) wysoko`ć skrajnego ”unktu wirnika w ”ozycji ”ionowej nie większa niw 150 m nad poziom terenu, 

z dopuszczeniem odstę”stw w granicach 5%; 

3) obowiązuje wykonanie instalacji odgromowej; 

4) obowiązuje kolorystyka elektrowni wiatrowych biaJa, szara lub w kolorach pastelowych, nie kontra-

stujących z otoczeniem, o powierzchni matowej, eliminującej ”owstawanie refleksów `wietlnych; 
5) obowiązuje oznakowanie ”rzeszkodowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

6) zakaz wykorzystywania konstrukcji wiewy jako no`nika reklamowego, za wyjątkiem umieszczania na 

gondolach oznaczeL ”roducenta, inwestora lub wJa`ciciela elektrowniŁ 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania: 

1) do”uszcza się lokalizację jednej elektrowni wiatrowej w terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczają-
cymi na rysunku planu, z zastrzeweniem pkt 2; 

2) do”uszcza się ”rzekroczenie do 50 m przez rzut poziomy Jo”at wirnika ”oza teren, wyznaczony linia-

mi rozgraniczającymi na rysunku planu; 

3) obszar zabudowany nie mowe ”rzekroczyć 2800 m2 i mowe być usytuowany w dowolnej czę`ci terenu; 
4) poza obszarem zabudowanym obowiązują uwytki rolne, z zastrzeweniem pkt 7; 

5) zakaz zabudowy innej niw elektrownie wiatrowe, z zastrzeweniem pkt 7; 

6) szczegóJowa lokalizacja elektrowni wiatrowej, dróg serwisowych i ”laców, związanych z obsJugą 
elektrowni wiatrowej zostanie okre`lona na etapie projektu budowlanego; 

7) do”uszcza się lokalizację ”odziemnych i nadziemnych sieci, urządzeL, obiektów infrastruktury energetycz-

nej i teletechnicznej oraz dróg serwisowych i ”laców, związanych z obsJugą elektrowni wiatrowej; 
8) lokalizację wiew elektrowni wiatrowej do”uszcza się ”od warunkiem zachowania odlegJo`ci: 

a) co najmniej 80 m od dróg ”owiatowych, 
b) co najmniej 350 m między wiewami. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obsJugę komunikacyjną do”uszcza się z dróg ”ublicznych, 
dróg wewnętrznych ”o”rzez tereny: 10R, 12R drogami serwisowymi. 

5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3EW/R, 4EW/R, 5EW/R, 6EW/R wyznacza 

się strefy WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, jak na rysunku ”lanu, 
dla których obowiązują ustalenia § 9 pkt 2. 

§ 15. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 8śś ustala się ”rzeznaczenie - infra-

struktura techniczna - elektroenergetyka. 
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania: 

1) wyznacza się nie”rzekraczalną linię zabudowy jak na rysunku ”lanu; 
2) wysoko`ć budynków nie większa niw 10 m mierzona od poziomu terenu; 

3) wysoko`ć budowli nie większa niw 17 m mierzona od poziomu terenu; 

4) powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni terenu nie większa niw 40%; 
5) do”uszcza się lokalizację ”odziemnych i nadziemnych sieci, urządzeL, obiektów infrastruktury energe-

tycznej i teletechnicznej, oraz dróg serwisowych i ”laców, związanych z obsJugą elektrowni wiatro-

wych, z wyJączeniem elektrowni wiatrowych; 

6) do”uszcza się ogrodzenieŁ 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obsJugę komunikacyjną do”uszcza się wyJącznie od terenu 
1KDp(Z). 

§ 16. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 

16R, 17R ustala się ”rzeznaczenie - uwytki rolneŁ 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania: 

1) zakaz zabudowy; 

2) do”uszcza się wody ”owierzchniowe, za wyjątkiem stawów hodowlanych; 
3) do”uszcza się zadrzewienia i zakrzewienia; 

4) do”uszcza się drogi serwisowe i ”lace związane z obsJugą terenów 1śWłR do 7śWłRŁ 

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 12R, 13R, 17R ustala się zachowanie 
”rawnie chronionych gatunków ro`lin i zwierząt w obszarach ich wystę”owaniaŁ 

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 9R, 10R, 12R, 13R, 15R, 16R wyznacza 

się strefy: 

1) WII czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych; 
2) WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, jak na rysunku planu, dla 

których obowiązują ustalenia § 9. 

§ 17. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 18źL, 19źL, 20źL, 21źL ustala się 
przeznaczenie - lasy. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje zakaz zabudowyŁ 

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 20źL, 21źL ustala się zachowanie ”rawnie 
chronionych gatunków ro`lin i zwierząt w obszarach ich wystę”owaniaŁ 

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 21źL ustala się wyJączenie z uwytkowania 
wyznej buczynyŁ 

5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 19źL, 20źL, 21źL wyznacza się strefy 
WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, jak na rysunku planu, dla któ-
rych obowiązują ustalenia § 9 pkt 2. 

§ 18. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 22RłWS ustala się ”rzeznaczenia: 

1) uwytki rolne; 
2) wody powierzchniowe. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania: 

1) zakaz zabudowy; 

2) zakaz wykorzystania torfowisk do celów nierolniczych; 
3) do”uszcza się zadrzewienia i zakrzewienia; 

4) do”uszcza się wydobycie ze zJowa kredy jeziornej wyJącznie do czasu wyga`nięcia koncesji; 
5) zachowanie prawnie chronionych gatunków ro`lin i zwierząt w obszarach ich wystę”owania; 
6) zakaz wysy”isk `mieci. 

§ 19. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 23Wź ustala się ”rzeznaczenie - infra-

struktura techniczna - wodociągiŁ 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania: 

1) powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni terenu nie większa niw 50%; 
2) wysoko`ć budynków i budowli nie większa niw 12,0 m od poziomu terenu. 
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§ 20. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KŚ”(ź) ustala się ”rzeznaczenia: 

1) droga publiczna powiatowa; 

2) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje klasa drogi - zbiorcza. 

§ 21. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 

6KŚW ustala się ”rzeznaczenia: 

1) droga wewnętrzna; 
2) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KŚW, 5KŚW wyznacza się strefy WIII 
ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, jak na rysunku ”lanu, dla których 
obowiązują ustalenia § 9 pkt 2. 

RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 22. Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą zmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych na cele nie-

rolnicze, w tym klasy III o Jącznej ”owierzchni 2,11 ha - przy czym zwarte, ”ojedyncze obszary gruntów 
klas I-III nie ”rzekraczają ”owierzchni 0,5 ha. 

§ 23. Traci moc uchwaJa Nr XIX/112/96 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 grudnia 1996 r. w spra-

wie zmian w miejscowym ”lanie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo w grani-

cach obszaru objętego ”lanem. 

§ 24. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Malechowo. 

§ 25. 1. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego. 

2. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej gminy. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 

Jolanta Kieres 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr III/36/2010 

Rady Gminy Malechowo 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

źaJącznik nr 1 - ARKUSZ 1(2) źaJącznik nr 1 - ARKUSZ 2(2) 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr III/36/2010 

Rady Gminy Malechowo 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

Stwierdzenie zgodno`ci ”lanu z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo 

Rada Gminy Malechowo stwierdza zgodno`ć miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w czę`ciach obrębów geodezyjnych Przystawy i Grabowo gminy Malechowo z ustaleniami Studium uwarunko-

waL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Malechowo ”rzyjętego uchwaJą Nr XXVII/185/2001 

Rady Gminy Malechowo z dnia 13 grudnia 2001 r. i zmienionego uchwaJą Nr XI/98/07 Rady Gminy Male-

chowo z dnia 31 ”audziernika 2007 r., uchwaJą Nr XXXIII/313/2010 Rady Gminy Malechowo z dnia 

6 kwietnia 2010 r. oraz uchwaJą Nr III/33/2010 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 grudnia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr III/36/2010 

Rady Gminy Malechowo 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

Rada Gminy Malechowo rozstrzyga o s”osobie roz”atrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w czę`ciach obrębów geodezyjnych Przy-

stawy i Grabowo gminy Malechowo, Rada Gminy Malechowo. 

Nie uwzględnia się uwagi do ”rojektu ”lanu wniesionej ”rzez: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22,  

66-200 _wiebodzin ”ismem z dnia 7 wrze`nia 2010 r. w sprawie: 

- zachowania naturalnego krajobrazu, nie zdominowanego przez elektrownie wiatrowe, 

- ograniczenia przestrzennego zamierzonej lokalizacji elektrowni wiatrowych w celu ochrony 

naturalnych siedlisk ”taków, 
- uzu”eJnienia prognozy o dokJadne okre`lenie w”Jywu farmy wiatrowej na nietoperze. 

W trakcie prac nad projektem planu dokonano wielu analiz, w tym inwentaryzacji krajobrazu kulturo-

wego i przyrodniczego obszaru. W celu dochowania maksymalnych staraL dla za”ewnienia minimalizacji 

w”Jywu inwestycji na warto`ci krajobrazowo-kulturowe wykonano równiew o”racowanie ｭW”Jyw elek-

trowni wiatrowych na krajobraz kulturowy gminy MalechowoｬŁ O”racowanie to wykazaJo, we ”rojekto-

wane lokalizacje nie ”owodują degradacji krajobrazu kulturowego oraz nie zaburzają ”anoram oraz osi 

widokowych rejonu w tym zakresieŁ O”racowanie to byJo równiew ”rzedmiotem analiz wJa`ciwego organu 
ochrony zabytków, co w duwej mierze ”rzyczyniJo się do uzyskania ”ozytywnego uzgodnienia ”rojektu 
planu. 

W trakcie o”racowywania ”lanów miejscowych wykonano równiew szczegóJowy monitoring awifauny 

i nieto”erzy, który byJ ”odstawą do wskazanych lokalizacji elektrowni wiatrowychŁ źidentyfikowano rów-

niew wszystkie istniejące obszary chronione i ”ro”onowane do objęcia ochronąŁ Prze”rowadzony monito-

ring i analiza ”rzestrzenna terenów cennych ”rzyrodniczo ”ozwoliJy na o”tymalne rozmieszczenie turbin 

wiatrowych tak, aby stanowiJy one jak najmniejsze obciąwenie dla `rodowiska ”rzyrodniczego, w tym 

w szczególno`ci dla ”taków i nieto”erzyŁ Cenne tereny siedliskowe ”taków znajdują się ”oza obszarami 

lokalizacji turbinŁ Lokalizacja terenów elektrowni wiatrowych byJa roz”atrywana ws”ólnie jako caJo`ć, 
a nie oddzielnie dla ”oszczególnych obszarówŁ Pomiędzy ”oszczególnymi terenami planów zachowane 
zostaJy znaczne odlegJo`ci (okŁ 1,5 - 2 km pomiędzy elektrowniami na terenach Bartolino i Sulechówko 

i ponad 5-6 km pomiędzy elektrowniami na terenach Bartolino i Przystawy)Ł Takwe odlegJo`ć ”omiędzy 
”oszczególnymi turbinami w obszarach ”lanów zostaJa tak dobrana, aby s”eJniać wymogi `rodowiskowe 
dotyczące ”taków i nietoperzy (mowliwo`ć swobodnego ”rzelotu miedzy turbinami)Ł Nalewy ”odkre`lić, we 
obszary ”lanów są ”oJowone ”oza znanymi i zidentyfikowanymi korytarzami ekologicznymi związanymi 

z fauną i florą, w tym z ptakamiŁ Ponadto jak ”okazaJy wyniki monitoringu, nie stracą one swojej atrak-

cyjno`ci dla ”taków i nieto”erzy (większo`ć ”taków ”orusza się ”oniwej wysoko`ci ”racy rotorów, ”odob-

nie jak nietoperze a przy zachowaniu zagospodarowania rolnego będę nadal stanowiJy miejsca werowi-

skowe i odpoczynkowe, miejsca lęgowe znajdują się ”oza obszarami wiatraków)Ł Prze”rowadzona na 
”otrzeby ”lanów miejscowych oraz studium analiza przestrzennego rozmieszczenia ”taków, nieto”erzy 

i obszarów cennych siedlisk ro`linnych wykazaJa, we na wskazanych terenach mowliwa jest lokalizacja 
wiatraków w za”ro”onowanej ilo`ci i rozmieszczeniu bez znaczącego oddziaJywania na `rodowiskoŁ Uzna-

je się, we wy”eJnia to obowiązki wynikające z przytoczonej dyrektywy, gdyw stanowi rozsądny konsensus 
pomiędzy ”otrzebą rozwoju gos”odarczego i ”otrzebą ochrony zasobów `rodowiska. W prognozach zna-

lazJa się informacja o mowliwym w”Jywie na wskazany rodzaj nieto”erzyŁ Nalewy jednak ”odkre`lić, we 
nietoperze z tego rodzaju są silnie związane z siedzibami ludzkimi oraz terenami podmokJymi, które znaj-

dują się ”oza wyznaczonymi obszarami lokalizacji turbinŁ Ślatego tew ich ”ojawianie się na terenach za-

growonych będzie jedynie incydentalne i ten wJa`nie as”ekt nalewy zbadać w trakcie monitoringu poreali-

zacyjnego. Na etapie monitoringu ”rzedrealizacyjnego nie udaJo się ”recyzyjnie okre`lić tego w”Jywu, co 
nie zmienia faktu, we ewentualna `miertelno`ć tego gatunku będzie znikoma. 
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ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr III/36/2010 

Rady Gminy Malechowo 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

Rada Gminy Malechowo rozstrzyga, we realizacja za”isanych w ”lanie inwestycji nie ”ociąga za sobą 
wydatków z budwetu gminy. Wszelkie inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem za-

mierzeL inwestora i będą w caJo`ci finansowane ze `rodków ”oza budwetowychŁ 
115
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UCHWAIA NR 10/IV/10 

 RADY GMINY SIEMY_L 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

zmieniająca uchwaJę w s”rawie okre`lenia stawek ”odatku od nieruchomo`ciŁ 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z ”óunŁ zm.1) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i o”Jatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620 i Nr 225, 

poz. 1461) Rada Gminy Siemy`l uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr 178/XXXV/09 Rady Gminy Siemy`l z dnia 29 ”audziernika 2009 r. w sprawie 

okre`lenia stawek ”odatku od nieruchomo`ci (ŚzŁ UrzŁ Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85, 

poz. 2236 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 2119) w § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: 

ｭd) związanych z ”rowadzeniem dziaJalno`ci gos”odarczej w zakresie udzielania `wiadczeL zdrowotnych, 
zajętych ”rzez ”odmioty udzielające tych `wiadczeL - 4,27 zJ od 1 m2 ”owierzchni uwytkowej,ｬ. 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Siemy`lŁ 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. 

 

 Przewodniczący Rady  
 

Edward Sidorkiewicz 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 źmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaJy ogJoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675. 
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