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2498 ｦ Starosty My`liborskiego oraz Nadle`niczego Nadle`nictwa Barlinek z dnia 28 pau-
dziernika 2010 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru 

nad gos”odarką le`ną w lasach niestanowiących wJasno`ci Skarbu PaLstwa 16467 

2499 ｦ Starosty My`liborskiego oraz Nadle`niczego Nadle`nictwa Śębno z dnia 28 pau-
dziernika 2010 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru 

nad gos”odarką le`ną w lasach niestanowiących wJasno`ci Skarbu PaLstwa 16472 

2500 ｦ Starosty My`liborskiego oraz Nadle`niczego Nadle`nictwa My`libórz z dnia 28 

paudziernika 2Ńń0 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzo-

ru nad gos”odarką le`ną w lasach niestanowiących wJasno`ci Skarbu PaLstwa 16477 

2501 ｦ Starosty My`liborskiego oraz Nadle`niczego Nadle`nictwa RówaLsko z dnia 28 

”audziernika 2Ńń0 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzo-

ru nad gos”odarką le`ną w lasach niestanowiących wJasno`ci Skarbu PaLstwa 16482 
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UCHWAIA NR XLVI/352/10 

 RADY GMINY W BIESIEKIERZU 

 z dnia 27 wrze`nia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz - 

dla zespoJu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną 

- obszary Kra`nik KoszaliLski i Warnino. 

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; 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; 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 XXII/160/08 z dnia ń9 wrze`nia 2ŃŃ8 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do o”racowania miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz - dla zes”oJu elektrowni wiatrowych 
wraz z infrastrukturą techniczną - obszary Kra`nik KoszaliLski i Warnino i uchwaJę Nr XXXVII/282/09 

z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwaJy Nr XXII/160/08 z dnia ń9 wrze`nia 2ŃŃ8 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do o”racowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Biesiekierz - dla zes”oJu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną - obszary Kra`nik Kosza-

liLski i Warnino, Rada Gminy w Biesiekierzu uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz - dla zes”oJu 
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną - obszary Kra`nik KoszaliLski i Warnino, zwany 

dalej planem. 

2. Granice planu obejmują obszary, które zostaJy ”rzedstawione na rysunku ”lanu w skali 1:2000, 

stanowiący zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 
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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: 

1) ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego; 
3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody 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 zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy; 
7) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

9) 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: 

1) zasad ochrony dóbr kultury ws”óJczesnej - ze względu na brak takich zabytków oraz dóbr kultury; 
2) 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, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeL-
stwo ”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych - ze względu na brak takich terenów 

i obiektów; 
4) 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 ń:2ŃŃŃ stanowiący zaJącznik nr 1 do uchwaJy, skJadający się z 4 czę`ci ozna-

czonych jako arkusz nr 1(4), arkusz nr 2(4), arkusz nr 3(4), arkusz nr 4(4); 

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

3) rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu stanowiące zaJącznik nr 3 do uchwaJy; 
4) 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. ńŁ Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica administracyjna gminy; 

2) granica obszaru objętego ”lanem; 

3) linia rozgraniczająca tereny; 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

5) numer i symbol terenu; 

6) linia elektroenergetyczna 400 kV wraz z granicami pasa technologicznego; 

7) obszar rezerwy ”ers”ektywicznej dla lokalizacji drogi eks”resowej S6 oraz węzJa ｭBiesiekierzｬ; 
8) strefa ”eJnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W.I; 

9) strefa czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych WŁII; 
10) 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 
energię mechaniczną wiatru na energię elektryczną; 
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2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca fragment terenu na wyJącznie którym dopuszcza 

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 planem 

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

1) obowiązuje ty” elektrowni wiatrowych o konstrukcji nieodbiegającej od siebie; 
2) obowiązuje jednakowa kolorystyka elektrowni wiatrowych; 
3) obiekty o wysoko`ci 50 m i więcej ”owywej ”oziomu terenu ”odlegają zgJaszaniu do wJa`ciwego or-

ganu nadzoru nad lotnictwem wojskowym przed wydaniem ”ozwolenia na budowę oraz oznakowaniu 
jako przeszkody lotnicze; 

4) obiekty o wysoko`ci ńŃ0 m i więcej ”owywej ”oziomu terenu ”odlegają zgJaszaniu do wJa`ciwego 
organu nadzoru nad lotnictwem cywilnym oraz oznakowaniu, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

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

1) dla ”rzedsięwzięć realizowanych w obszarze specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 ｭDolina Radwi, 

Chocieli i Chotliｬ PLH32ŃŃ22 obowiązuje wy”eJnienie wymagaL w zakresie ochrony `rodowiska, 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) wystę”ujące na obszarze o”racowania ”rojektowane uwytki ekologiczne i obszary cenne przyrodniczo 

do zachowania z nastę”ującymi ograniczeniami w zagospodarowaniu: 

a) zakaz grodzenia, 

b) zakaz skJadowania `mieci, 

c) zakaz eksploatacji torfu; 

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

4) zakaz zmiany stosunków wodnych, zasy”ywania oczek wodnych i bezod”Jywowych zagJębieL terenu; 
5) usytuowanie elektrowni wiatrowych nie mowe ”owodować ”rzekroczenia do”uszczalnych norm haJa-

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

staJy ”obyt ludzi; 
6) obowiązek stosowania rozwiązaL mających na celu minimalizację uciąwliwo`ci s”owodowanych ”ro-

wadzeniem dziaJalno`ci gos”odarczej w celu ochrony: powietrza atmosferycznego, gleb, wód ”o-

wierzchniowych i gruntowych oraz klimatu akustycznego; 

7) obowiązek zabez”ieczenia wierzchniej warstwy gleby w trakcie robót budowlanych i montawowych, 
a ”o ich zakoLczeniu obowiązek ”rzywrócenia ”ierwotnego stanu, umowliwiający kontynuację jego 

uwytkowania w dotychczasowy s”osób; 
8) 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; 

9) dla nieruchomo`ci ”rzylegJych do ”owierzchniowych wód ”ublicznych obowiązują ograniczenia i wy-

magania wynikające z ”rze”isów odrębnych; 
10) ”rzed budową elektrowni wiatrowych obowiązuje ”rze”rowadzenie oceny oddziaJywania na `rodowi-

sko, w tym przeprowadzenia monitoringu w”Jywu na awifaunę i nietoperze, zgodnie z przepisami od-

rębnymi. 

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

wisk archeologicznych: 

1) W I ”eJnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, obejmującą stanowiska w”isane do rejestru za-

bytków i ujęte w ewidencji sJuwby konserwatorskiej, wykluczającej wszelką dziaJalno`ć inwestycyjną 

i inną. W strefie W I obowiązuje: 
a) zakaz wszelkiej dziaJalno`ci inwynierskiej, budowlanej i innej związanej z pracami ziemnymi (np. 

kopanie studni, melioracji, karczunku i nasadzania drzew itd.), poza badaniami archeologicznymi 

oraz pracami zabez”ieczającymi zabytek przed zniszczeniem, prowadzonymi na zasadach okre-

`lonych ”rze”isami szczególnymi dot. ochrony zabytków, 
b) zachowanie istniejącego ukJadu to”ograficznego terenu; 

2) W II czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych, do”uszczającej inwestowanie ”od okre`lonymi 

warunkami. W strefie W II obowiązuje: 
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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; 
3) W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obejmującą stanowiska 

ujęte w ewidencji sJuwby konserwatorskiej, ”olegającej na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL ar-

cheologicznych 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) przeprowadzenie 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: 

1) obsJugę komunikacyjną terenów do”uszcza się od terenów dróg ”ublicznych i wewnętrznych, za wy-

jątkiem terenu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDk(GP), 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; 

4) do”uszcza się budowę nowych, lub ”oszerzenie istniejących zjazdów z dróg ”ublicznych 

i wewnętrznych zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeweniem pkt 5; 

5) dla terenu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem ńKŚk(GP) nie do”uszcza się budowy nowych 
zjazdów; 

6) do”uszcza się trasy roweroweŁ 

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

la się: 

1) na caJym obszarze objętym planem do”uszcza się lokalizację ”odziemnych, nadziemnych sieci, urzą-
dzeL infrastruktury technicznej, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej i zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

2) elektrownie wiatrowe będą ”racowaJy bezobsJugowo w związku z czym nie ”rojektuje się uzbrojenia 
terenu w zakresie zaopatrzenia w wodę, od”rowadzania `cieków, zao”atrzenia w gaz; 

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

formatorową ”odnosząca na”ięcie, zlokalizowaną na terenie oznaczonym symbolem 48śś, kablową 
siecią elektroenergetyczną `rednich na”ięć, z zastrzeweniem pkt 5; 

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

nie oznaczonym symbolem 48EE, z ”rojektowaną linią elektroenergetyczną ńńŃ kV; 

5) do”uszcza się ”oJączenie elektrowni wiatrowych z elektroenergetyczną stacją transformatorową, 
zlokalizowaną ”oza obszarem opracowania; 

6) wystę”ujące w granicach opracowania linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne do zachowania 

z mowliwo`cią ich ”rzebudowy; 
7) do”uszcza się lokalizację obiektów w obrębie obszarów wy”osawonych w urządzenia melioracji wod-

nych, w tym w sieć drenarską, ”od warunkiem ”rze”rowadzenia ”rzebudowy tych urządzeL 

w s”osób za”ewniający ”rawidJowe funkcjonowanie systemu melioracyjnego, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

§ 12. Nastę”ujące tereny ustala się jako obszary ”rzeznaczone na cele ”ubliczne: ńKŚk(GP), 2KŚ”(ź), 
3KDp(Z), 4KDp(Z), 5KDp(Z) i 6KDg(D). 

§ 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: 

1) 3Ń% dla terenów oznaczonych symbolami: 1EW/R, 2EW/R, 3EW/R, 4EW/R, 5EW/R, 6EW/R, 7EW/R, 

8EW/R, 9EW/R, 10EW/R, 11EW/R, 47MN, 48EE; 

2) Ń% dla ”ozostaJych terenówŁ 
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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, 8śWłR, 9śWłR, ńŃśWłR, ńńśWłR ustala się ”rzeznaczenie - uwytki rolne z do-

puszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowej. 

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

1) wysoko`ć wiewy nie większa niw ńŃ5 m nad poziom terenu, z do”uszczeniem odstę”stw w granicach 5%; 

2) wysoko`ć skrajnego ”unktu wirnika w ”ozycji ”ionowej nie większa niw ń50 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 przeszkodowe, 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 28ŃŃ 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 eta”ie ”rojektu budowlanego; 

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

tycznej 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 50 m od dróg gminnych, 

b) co najmniej 80 m od dróg ”owiatowych, 
c) 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: ń2R, ń3R, ń4R, ń6R, ń7R, ń9R, 22R drogami serwisowymi. 

5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5EW/R, 7EW/R, 8EW/R, 9EW/R, 11EW/R 

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 pkt 2 i 3. 

§ 15. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 

19R, 20R, 2ńR, 22R, 23R, 24R, 25R, 26R, 27R, 28R, 3ŃR 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 ńśWłR do ńńśWłRŁ 

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 17R, 20R, 22R, 24R, 25R, 26R, 29R usta-

la się zachowanie ”rawnie chronionych gatunków ro`lin i zwierząt w obszarach ich wystę”owaniaŁ 

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 24R,27R, 28R, 29R, 3ŃR obowiązuje za-

chowanie rezerwy ”ers”ektywicznej dla lokalizacji drogi eks”resowej S6 oraz węzJa ｭBiesiekierzｬ, jak na 

rysunku planu. 

5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 2ńR, 22R, 23R obowiązuje ”as technolo-

giczny wzdJuw elektroenergetycznej linii ”rzesyJowej 4ŃŃkV, jak na rysunku ”lanuŁ 

6. W pasie technologicznym elektroenergetycznej linii ”rzesyJowej 4ŃŃkV nie do”uszcza się nasadzeL 
ro`linno`ci wysokiej ”od linią i w odlegJo`ci ”o 2Ń metrów od osi linii w obu kierunkach. 
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7. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 

21R, 22R,24R wyznacza się strefy: 

1) WI ”eJnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej; 

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

których obowiązują ustalenia § 9. 

§ 16. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 31ZL, 32ZL, 33ZL, 34ZL, 35ZL, 36ZL, 

37źL, 38źL, 39źL, 4ŃźL, 4ńźL, 42źL, 43źL, 44źL, 45źL, 46źL ustala się ”rzeznaczenie - lasy. 

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

1) zakaz zabudowy; 

2) do”uszcza się wody ”owierzchniowe, za wyjątkiem stawów hodowlanychŁ 

3Ł Na terenach oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 43źL, 44źL, 45źL ustala się zachowanie 
”rawnie chronionych gatunków ro`lin i zwierząt w obszarach ich wystę”owaniaŁ 

4Ł Na terenach oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 35źL, 36źL, 38źL obowiązuje ”as technolo-

giczny wzdJuw elektroenergetycznej linii ”rzesyJowej 4ŃŃkV, jak na rysunku ”lanuŁ 

5. W pasie technologicznym elektroenergetycznej linii ”rzesyJowej 4ŃŃkV nie do”uszcza się nasadzeL 
ro`linno`ci wysokiej ”od linią i w odlegJo`ci ”o 2Ń metrów od osi linii w obu kierunkach. 

6Ł Na terenach oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami:34źL, 35źL, 36źL, 37źL wyznacza się strefę 
WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, jak na rysunku ”lanu, dla których 
obowiązują ustalenia § 9 pkt 3. 

§ 17. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 47MN ustala się ”rzeznaczenie - zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

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

1) do”uszcza się nieuciąwliwe usJugi; 
2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie mowe być większa niw 2; 
3) obowiązują dachy strome; 

4) powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni terenu nie większa niw 3Ń%; 
5) obowiązuje ”rzeznaczenie co najmniej 35% powierzchni terenu na teren biologicznie czynny. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów infrastruktury technicznej ustala się: 

1) do”uszcza się zao”atrzenie w wodę ze studni indywidualnych do czasu realizacji sieci wodociągowej; 
2) do”uszcza się od”rowadzenia `cieków ”o”rzez indywidualne zbiorniki bezod”Jywowe, ”rzydomowe 

oczyszczalnie `cieków do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej; 

3) do”uszcza się od”rowadzenia wód o”adowych do gruntu, na dziaJce budowlanej; 
4) do”uszcza się ogrzewanie budynków z indywidualnych kotJowni, o”alanych ”aliwem staJym, ”Jyn-

nym, gazowym; 

5) do”uszcza się zao”atrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obsJugę komunikacyjną do”uszcza się wyJącznie od terenu 
5KDW. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się strefę WI ”eJnej ochrony archeologiczno-

konserwatorskiej, jak na rysunku ”lanu, dla której obowiązują ustalenia § 9 pkt 1. 

§ 18. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami 48śś ustala się ”rzeznaczenie - infra-

struktura techniczna - elektroenergetyka. 

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 ń0 m mierzona od poziomu terenu; 

3) wysoko`ć budowli nie większa niw ń7 m mierzona od poziomu terenu; 

4) powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni terenu nie większa niw 6Ń%; 
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 
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3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obsJugę komunikacyjną do”uszcza się wyJącznie od terenu 
3KDp(Z). 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej 
stanowisk archeologicznych, jak na rysunku ”lanu, dla której obowiązują ustalenia § 9 pkt 3. 

§ 19. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ńKŚk(GP) ustala się ”rzeznaczenia: 

1) droga publiczna krajowa; 

2) infrastruktura techniczna, z zastrzeweniem ust. 3. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje klasa drogi - gJówna ”rzys”ieszonaŁ 

3. W ramach ”rzeznaczenia infrastruktura techniczna do”uszcza się wyJącznie sieci uzbrojenia terenu 

oraz sieci ”rzesyJowe, z zastrzeweniem ust. 4. 

4Ł Śla sieci nie związanych z ”otrzebami drogi do”uszcza się wyJącznie ”rzej`cia ”o”rzeczne ”od drogą, 
na zasadach zgodnych z ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 20. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KDp(Z), 3KDp(Z), 4KDp(Z), 5KDp(Z) 

ustala się ”rzeznaczenia: 

1) droga publiczna powiatowa; 

2) infrastruktura techniczna. 

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

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 4KŚ”(ź), 5KŚ”(ź) 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 pkt 2 i 3. 

§ 21. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6KŚg(Ś) ustala się ”rzeznaczenia: 

1) droga publiczna gminna; 

2) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje klasa drogi - dojazdowa. 

§ 22. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW ustala 

się ”rzeznaczenia: 

1) droga wewnętrzna; 
2) infrastruktura techniczna. 

2Ł Na terenach oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 7KŚW, 8KŚW, wyznacza się strefę WIII 
ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, jak na rysunku ”lanu, dla której obo-

wiązują ustalenia § 9 pkt 3. 

RozdziaJ 4 

Przepisy koLcowe 

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

rolnicze, w tym klasy III o Jącznej ”owierzchni Ń,8 ha - przy czym zwarte, ”ojedyncze obszary gruntów 
klas I-III nie ”rzekraczają ”owierzchni Ń,5 ha. 

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

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

jewództwa źachodnio”omorskiego. 

2. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej gminyŁ 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Biesiekierz 

 

Jan Lach 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLVI/352/10 

Rady Gminy w Biesiekierzu 

z dnia 27 wrze`nia 2Ńń0 r. 

Rysunek planu w skali ń:2ŃŃŃ skJadający się z 4 czę`ci 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLVI/352/10 

Rady Gminy w Biesiekierzu 

z dnia 27 wrze`nia 2Ńń0 r. 

Stwierdzenie zgodno`ci planu z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz 

Rada Gminy w Biesiekierzu stwierdza zgodno`ć miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go gminy Biesiekierz - dla zes”oJu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną - obszary Kra-

`nik KoszaliLski i Warnino z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy Biesiekierz ”rzyjętego uchwaJą Nr XVIII/188/00 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 18 grud-

nia 2000 r., zmienionym uchwaJami: Nr XXXIX/290/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r., Nr VI/53/07 z dnia 

27 kwietnia 2007 r., Nr XL/315/10 z dnia 19 marca 2010 r., uchwaJą Nr XL/315/10 Rady Gminy w Bie-

siekierzu z dnia 19 marca 2010 r. oraz uchwaJą Nr XLVI/352/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27 

wrze`nia 2Ńń0 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLVI/352/10 

Rady Gminy w Biesiekierzu 

z dnia 27 wrze`nia 2Ńń0 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

Rada Gminy w Biesiekierzu rozstrzyga o s”osobie roz”atrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz - dla zes”oJu elek-

trowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną - obszary Kra`nik KoszaliLski i Warnino w nastę”ują-
cy s”osób: 

Nie uwzględnia się uwag do ”rojektu ”lanu wniesionych ”rzez: 

1) ń7 mieszkaLców miejscowo`ci Kra`nik KoszaliLski i Parsowa (z czego 5 mieszkaLców w dniach 

22 i 23 lipca 2010 r. osobi`cie się wykre`liJo): 
a) Bowena Kryska 

b) Marian Kryska 

c) Jan JoLca 

d) Imię i nazwisko nieczytelne 

e) Zofia Lipniacka 

f) Magdalena Urbaniak 

g) Sebastian Bernecki 

h) Aniela Moskalczyk 

i) WiesJaw Li”niacki 
j) Krystyna Kolanek 

k) Imię i nazwisko nieczytelne 

l) Joanna źaJomska 

 pismem w dniu 21 lipca 2010 r. w s”rawie uwzględnienia w planie zagospodarowania przestrzenne-

go Gminy Biesiekierz minimalnej odlegJo`ci od zabudowy ”rzeznaczonej na staJy ”obyt ludzi na co 
najmniej 2000 metrów; 

2) Pana MieczysJawa Podgórskiego, ”ismem w dniu 8 lipca 2010 r. w s”rawie ”odania wyja`nienia 
przez Wójta Gminy Biesiekierz ｭŚlaczego ”rzed ”rzyjęciem uchwaJy Rady Gminy zwyczajowo nie byJa 
przeprowadzona debata z mieszkaLcami soJectwa oraz nie odbyJo się na ten temat zebranie Rady  

SoJeckiej? Przeciew chodzi o bardzo wielką inwestycję na naszym soJectwieｬ. 

Uzasadnienie 

AdŁ ń) Wyznaczenie obszarów ”od lokalizacje elektrowni wiatrowych zostaJo dokonane w uchwaJach 
Rady Gminy Biesiekierz Nr XXIII/179/08 z dnia 29 ”audziernika 2ŃŃ8 r. w sprawie ”rzystą”ienia do s”o-

rządzenia zmiany studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Biesiekierz 

- ”od lokalizację elektrowni wiatrowych i Nr XXII/160/08 z dnia ń9 wrze`nia 2ŃŃ8 r. w sprawie przystą-
”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz - dla ze-

s”oJu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i energetyczną - obszar Kra`nik KoszaliLski 
i WarninoŁ Wyznaczone obszary zostaJy uznane jako korzystne ”od te cele ”rzy jednoczesnym zachowa-

niu wJa`ciwych ”arametrów w zakresie s”eJnienia norm haJasu jak i wymogów dotyczących w”Jywu tej 
inwestycji na `rodowisko ”rzyrodnicze i kulturoweŁ Procedura s”orządzanych o”racowaL ”lanistycznych 
umowliwia weryfikacje ”lanowanych zamierzeL ”rzez instytucje wJa`ciwe do o”iniowania i uzgadniania 

w zakresie ochrony zdrowia, `rodowiska ”rzyrodniczego i kulturowego. Do przedmiotowych o”racowaL 
instytucje nie wniosJy zastrzeweLŁ Nie istnieją regulacje ”rawne okre`lające odlegJo`ci w jakich mowna 
stawiać obiekty budowlane od elektrowni wiatrowych. Przy ich ustalaniu podstawowym czynnikiem to 

warunkującym jest zachowanie wJa`ciwych norm haJasu w porze dziennej i nocnej ustalonych dla po-

szczególnych terenów, w tym zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, rekreacyjno-wypoczynkowej i usJu-

gowej, okre`lonych w roz”orządzeniu Ministra _rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopusz-

czalnych poziomów haJasu w `rodowiskuŁ Na ”odstawie ”rze”rowadzonych o”racowaL ustalono, we te 
odlegJo`ci wynoszą okoJo 5ŃŃ metrów i takie warto`ci ”rzyjmuje się w projekcie planu miejscowego. Ta-

kie rozwiązanie zostaJo ”ozytywnie zao”iniowane ”rzez Powiatowego Ins”ektora SanitarnegoŁ Natomiast 

precyzyjne w metrach okre`lenie dystansu do zabudowy, dla której ”owinno się zachować od”owiednie 

normy haJasu, jest ustalane na eta”ie uzyskiwania ”ozwolenia na budowę, z uwagi na konieczno`ć ”rzed-

stawienia szczegóJowych analiz, które uwzględniają uwarunkowania geograficzno - przyrodnicze w tym: 

uksztaJtowanie terenu, rozchodzenie się haJasu, siJę wiatru itp. 
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AdŁ2) Podjęcie decyzji w sprawie umowliwienia sytuowania elektrowni na obszarze gminy ma bardzo 

duwe znaczenie dla stworzenia mowliwo`ci rozwoju gminy, tym samym zwiększenia ilo`ci niezbędnych 
inwestycji na rzecz ”ole”szenia jako`ci wycia mieszkaLcówŁ Ustawodawca okre`liJ s”osób i zasady 

uczestnictwa mieszkaLców w tym ”rocesie, co reguluje wiele ”rze”isów ”rawnychŁ W`ród tych doku-

mentów istotne miejsce zajmuje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która daje 
mowliwo`ć wy”owiedzi kawdemu zainteresowanemu ”o”rzez wnoszenie wniosków i uwag do s”orządza-

nych o”racowaL ”lanistycznychŁ Na ”odstawie art. 11 i art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ”o”rzez ogJoszenia ”rasowe i obwieszczenia na tablicach 

ogJoszeL, wywieszonych w gminie jak i soJectwach, informowano o mowliwo`ci skJadania wniosków, 
udziaJu w dyskusji ”ublicznej, wyJoweniu do ”ublicznego wglądu oraz skJadaniu uwag do ”rojektu studium, 

jak i projektu planu miejscowegoŁ Powywsze wymogi ustawowe zostaJy s”eJnione w trakcie przeprowa-

dzania procedury. 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLVI/352/10 

Rady Gminy w Biesiekierzu 

z dnia 27 wrze`nia 2Ńń0 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 w Biesiekierzu rozstrzyga, we realizacja za”isanych w ”lanie inwestycji nie ”ociąga za so-

bą wydatków z budwetu gminy. Wszelkie inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem 

zamierzeL inwestora i będą w caJo`ci finansowane ze `rodków ”oza budwetowychŁ 
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UCHWAIA NR XLVIII/361/10 

 RADY GMINY W BIESIEKIERZU 

 z dnia 29 paudziernika 2Ńń0 r. 

w sprawie okre`lenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Biesiekierz oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidJowo`ci ich wykorzystania. 

Na ”odstawie: artŁ ń8 ustŁ 2 ”kt ń5 ustawy z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

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

Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, 

Nr 106, poz. 675), art. 90 ust. 1, ust. 2d i ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze`nia ń991 r. o systemie o`wiaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zmiany: z 2003 r. Dz. U. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Dz. U. 

Nr 109, poz. 1161, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Dz. U. Nr 17, 

poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, 

poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. 

Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, 


