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źaJącznik 

do uchwaJy Nr XLV/346/10 

Rady Gminy w Biesiekierzu 

z dnia 3 sierpnia 2010 r. 

PodziaJ Gminy Biesiekierz na okręgi wyborcze 

 Numer okręgu   Granice okręgu wyborczego   Liczba radnych  

1 Biesiekierz, Rutkowo 3 

2 Gniazdowo, Cieszyn, Starki, Witolubie 1 

3 KotJowo, Laski KoszaliLskie 1 

4 Kra`nik KoszaliLski, Nosowo, Warnino 2 

5 Nowe Bielice 2 

6 Parnowo, Parnówko 1 

7 Parsowo, _wiemino, _wieminko 1 

8 Stare Bielice, Tatów 4 
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UCHWAIA NR XXXIV/217/2010 

RADY GMINY KRźĘCIN 

 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla lokalizacji siJowni wiatrowych w obrębie veLsko gm. Krzęcin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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 i 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 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 poz. 146) oraz 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, 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, Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 75, poz. 474) uchwala się, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

PRźśPISY WSTĘPNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XVII/121/2008 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 czerwca 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokaliza-

cji siJowni wiatrowych w obrębie veLsko w gminie Krzęcin i ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarun-

kowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Krzęcin ”rzyjętego uchwaJą Nr XVI/117/2008 

Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 maja 2008 r. uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego 

dla lokalizacji siJowni wiatrowych w obrębie veLsko w gminie Krzęcin zwany dalej ”lanem miejscowym. 

2. Zakres opracowania planu miejscowego ”rzedstawiono na zaJączniku Nr 1. Powierzchnia obszaru 

objętego ”lanem wynosi 290,3734 ha. 
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3. Przedmiotem podstawowym ustaleL ”lanu miejscowego jest ”rzeznaczenie terenów uwytkowanych 
rolniczo ”od lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz okre`lenie 
uwarunkowaL uwytkowania i zabudowy. 

4. Integralnymi czę`ciami uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJączniki graficzne: 

a) rysunek planu miejscowego w skali 1: 5 000 - zaJącznik nr 1, 

b) rysunki terenów elementarnych 1R/EW, 2R/EW, 3R/EW w skali 1:2000 - zaJącznik nr 2. 

2) wyrys studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Krzęcin - za-

Jącznik nr 3; 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzęcin o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejsco-

wego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla obszaru objętego ”lanem miejscowym - zaJącznik nr 4; 

4) rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzęcin o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej zapisanych w projekcie planu miejscowego, nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania - zaJącznik nr 5. 

RozdziaJ 2 

PRźśPISY OGÓLNś 

§ 2. Zasady konstrukcji planu miejscowego. 

1. Ustalenia tekstu planu miejscowego skJadają się z: 

1) ”rze”isów wstę”nych; 

2) ”rze”isów ogólnych; 

3) ”rze”isów szczegóJowych dla terenów funkcjonalnych; 

4) ”rze”isów koLcowychŁ 

2Ł Śla ”oszczególnych terenów funkcjonalnych mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleLŁ 

§ 3. 1Ł Na obszarze objętym planem ustala się: 

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

dach zagospodarowania a takwe warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowa-

niu, w tym zakaz zabudowy; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy oraz zagos”odarowania terenów, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki inten-

sywno`ci zabudowy; 

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

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej; 

5) zasady i warunki Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem miejscowym; 

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

7) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów; 

8) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę w związku ze wzrostem warto`ci nie-

ruchomo`ci w wyniku uchwalenia planu miejscowego, w ”rzy”adku jej s”rzedawyŁ 

2. Ustalenia planu miejscowego obejmują nastę”ujące ”rzeznaczenia terenów i ich symbole: 

1) R/EW - tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infra-

strukturą techniczną, w tym z drogami eksploatacyjnymi, kablami i trafostacjami; 

2) R - tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji sieci infrastruktury technicznej i dróg eks”loatacyj-

nych elektrowni; 

3) G - istniejący gazociąg wysokiego ci`nienia; 
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4) N - tereny nieuwytków; 

5) ZL - lasy; 

6) KDD - tereny dróg ”ublicznych, katŁ gminnej, kl. dojazdowej; 

7) KDW - tereny dróg wewnętrznychŁ 

3. Ustalenia planu miejscowego obejmują nastę”ujące oznaczenia graficzne: 

1) granica gminy; 

2) granica obszaru objętego ”lanem miejscowym; 

3) granica obszarów objętych ”lanem w skali 1:2000; 

4) strefa kontrolowana gazociągu wysokiego ci`nienia; 

5) symbole cyfrowe terenów funkcjonalnych; 

6) symbole ”rzeznaczenia terenów; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy dla elektrowni wiatrowych; 

8) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 

9) granice strefy ｭWIIｬ czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych i ｭW IIIｬ 

ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

10) granice obszarów cennych ”rzyrodniczo OC2 i OC 3; 

11) lasy istniejąceŁ 

4Ł Tereny objęte ”lanem do chwili ich zagospodarowania zgodnie z ”rojektowaną funkcją mogą być 
uwytkowane w s”osób dotychczasowyŁ 

§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest uwyte okre`lenie: 

1) linia rozgraniczająca - nalewy ”rzez to rozumieć linię, która wyznacza tereny o równym przeznacze-

niu oraz równym sposobie zagospodarowania i zabudowy, 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla elektrowni wiatrowej - nalewy ”rzez to rozumieć linię ograni-

czającą obszar na którym do”uszcza się ”osadowienie wiewy elektrowni wiatrowej, ”rzy czym o` tej wie-

wy nie mowe wykroczyć ”oza wyznaczony linią obszar, natomiast zewnętrzna krawędu fundamentu wiewy 
elektrowni mowe się znaleuć ”oza tą linią w maksymalnej odlegJo`ci 20,0 m. 

3) droga eksploatacyjna - droga realizowana na potrzeby budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowej. 

4) strefa kontrolowana gazociągu wysokiego ci`nienia - obszar ”asa bez”ieczeLstwa wyznaczony ”o 
obu stronach osi gazociągu, w którym obowiązują ”rze”isy szczegóJowe dotŁ zabudowy i ochrony sieci. 

5) obszar cenny przyrodniczo - tereny wskazane w waloryzacji ”rzyrodniczej jako obszary zawierające 
skupiska oczek wodnych i związane z nimi zakrzewienia stanowiące o faunistycznej warto`ci terenuŁ 

§ 5. Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu: 

1Ł Na terenie objętym planem znajdują się dwa obszary cenne ”rzyrodniczo OC-2 i OC-3 na których 
zinwentaryzowano siedliska gatunków chronionych ”rawnie, ”os”olitych, nie zagrowonych wyginięciem. 

źasady ochrony ”rzyrody włw obszarów: 

1) zakaz zmian form uwytkowania; 

2) zakaz zabudowy i grodzenia terenu; 

3) zakaz eksploatacji torfu; 

4) zakaz skJadowania `mieci; 

5) zakaz ”rzeksztaJcania muraw, Jąk i pastwisk w inne ekosystemy. 

2. Zakaz zmiany stosunków wodnych; 

3Ł Po zakoLczeniu ”rac inwestycyjnych teren ”rzywrócić do stanu, umowliwiającego kontynuację jego 
uwytkowania w dotychczasowy s”osób; 
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4. Zakaz zmiany konfiguracji terenu - zmiany ”owstaJe w wyniku prowadzonych prac budowlanych 

nalewy ”rzywrócić do stanu umowliwiającego kontynuację jego uwytkowania w dotychczasowy s”osób; 

5Ł źakaz likwidacji istniejących zadrzewieL ”rzydrownych; z wyJączeniem wycinki drzew w zakresie 

niezbędnym do realizacji planowanych inwestycji oraz przebudowy, rozbudowy i konserwacji infrastruktu-

ry i drógŁ 

§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

1Ł Ustanawia się strefy ochrony stanowisk archeologicznych okre`lonych na rysunku ”lanu, na tere-

nie których obowiązują nakazy i zakazy zgodne z przepisami szczególnymi dotŁ ochrony zabytków oraz 
ustalenia niniejszego planu. 

1) Strefa ｭW IIｬ- czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych, do”uszczającej inwestowanie ”od 
okre`lonymi warunkamiŁ Obowiązuje: 

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

z odpowiednim organem dsŁ ochrony zabytków; ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych 
na terenie w granicach strefy, wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamie-

rzenia, na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dot. ochrony zabytkówŁ 

2) Strefa ｭW IIIｬ-; ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ”olegającej na 
”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefa 

ｭW IIIｬ obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji sJuwby konserwatorskiejŁ 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 

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad i warunków Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1. do”uszcza się dzielenie oraz wtórne Jączenie dziaJek zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegó-
JowymiŁ 

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacyjnego oraz 

zasad obsJugi komunikacyjnej: 

1Ł ObsJugę komunikacyjną terenów nalewy za”ewnić w oparciu o istniejący system dróg, na który 
skJadają się: 

1) drogi kategorii powiatowej poza obszarem planu miejscowego, ”owiązane z ukJadem sieci dróg 
gminnych i wewnętrznych; 

2) droga kategorii gminnej oraz drogi wewnętrzneŁ 

2. W obrębie systemu komunikacyjnego do”uszcza się lokalizację infrastruktury technicznej zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 

3. Utrzymuje się istniejące drogi wewnętrzne z mowliwo`cią ich wykorzystania jako dróg eks”loata-

cyjnych. 

4Ł Śo”uszcza się budowę dróg eks”loatacyjnychŁ 

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej 

oraz zasad obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej. 

1. W obrębie terenów objętych ”lanem miejscowym do”uszcza się lokalizację ”rzewodów infrastruk-

tury technicznej. 

2. Parametry infrastruktury technicznej projektowanej w obrębie ”asów drogowych oraz terenów 
funkcjonalnych: 

1) woda Ø ŚNłOŚ 50 - 250 mm; 

2) kanalizacja `ciekowa tJoczna Ø ŚNłOŚ 50 - 200 mm; 

3) kanalizacja `ciekowa grawitacyjna Ø ŚNłOŚ 200 - 315 mm; 

4) kanalizacja deszczowa Ø ŚNłOŚ 250 - 1000 mm; 
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5) gazociąg niskiego i `redniego ci`nienia Ø ŚNłOŚ 32 - 150 mm; 

6) kable elektroenergetyczne niskiego i `redniego na”ięcia; 

7) kable teleinformatyczne. 

3Ł Sieci infrastruktury technicznej obsJugujące elektrownie wiatrowe nalewy ”rowadzić zgodnie z wy-

mogami technologicznymi związanymi z obsJugą elektrowni w pasach drogowych (na podstawie przepi-

sów odrębnych), w ich sąsiedztwie oraz w obrębie terenów rolnychŁ Kable elektroenergetyczne i z nimi 

związane inne ”rzewody oraz linie elektroenergetyczne na”owietrzne mogą być ”rowadzone w obrębie 
terenów rolnych z zachowaniem uwarunkowaL wynikających z ”rze”isów odrębnych i ustaleL ”lanuŁ 

4Ł ślektrownie nalewy ”oJączyć między sobą i z projektowanymi stacjami elektroenergetycznymi SN - 

kablową siecią elektroenergetyczną `rednich na”ięćŁ 

5. źachowuje się wystę”ujące w granicach opracowania planu miejscowego sieci elektroenergetyczne 

i telekomunikacyjneŁ Śo”uszcza się likwidację, ”rzebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicz-

nej oraz w”rowadzenia rozwiązaL zamiennych projektowanej infrastruktury technicznej pod warunkiem, we 
wprowadzone zmiany nie s”owodują ”ogorszenia dziaJania istniejącej i ”rojektowanej sieci oraz za”ewnią 
wJa`ciwą, zgodną z ustaleniami ”lanu obsJugę terenów i funkcji ustalonych w planie miejscowym. 

6Ł Od”ady ”owstaJe w ”rocesie eks”loatacji nalewy gromadzić, segregować oraz wywozić na skJado-

wisko od”adów zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Przez teren w granicach o”racowania ”rzebiega istniejący gazociąg wysokiego ci`nienia DN80. 

Wyznacza się strefę kontrolowaną gazociągu ”o 35 m w kawdą stronę od osi gazociągu w której do”usz-
cza się uwytkowanie terenów zgodne z wJa`ciwymi przepisami odrębnymi. 

§ 10. Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego urządzania i uwytkowania terenów: 
Śo”uszcza się wykonanie zjazdów oraz tymczasowe ”oszerzenia dróg dla celów trans”ortowych elek-

trowni wiatrowych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad ochrony ludno`ci: Wykonywanie obiektów budowlanych ”owinno 
odbywać się w s”osób za”ewniający ochronę ludno`ci zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 12. Ustalenia dotyczące zabez”ieczenia lotniczego: 

1. Wszystkie obiekty o wysoko`ci równej i większej niw 100,0 m nad poziom terenu, stanowią ”rze-

szkody lotnicze i ze względu na za”ewnienie warunków bez”ieczeLstwa ruchu cywilnych statków ”o-

wietrznych ”odlegają zgJoszeniu do Urzędu Lotnictwa CywilnegoŁ 

2. Wszystkie obiekty o wysoko`ci równej i większej niw 50,0 m nad poziom terenu, przed wydaniem 

decyzji o ”ozwoleniu na budowę ”odlegają zgJoszeniu do Szefostwa SJuwby Ruchu Lotniczego Sź RPŁ 

3Ł Inwestor zobowiązany jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami odrębnymi do powia-

domienia od”owiednich wJadz lotniczych, o przewidywanym terminie roz”oczęcia budowy i planowanego 

terminu powstania przeszkody lotniczej wraz z podaniem dokJadnych ws”óJrzędnych geograficznych 
urządzeL ”owoJując się na numer ewidencyjny ”rzeszkody lotniczej, od”owiedni dla terenów oznaczonych 
na zaJączniku graficznym oraz oznakowane ich zgodnie z przepisami odrębnymi. 

RozdziaJ 3 

PRźśPISY SźCźśGÓIOWś ŚLA TśRśNÓW FUNKCJONALNYCH 

§ 13. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 1 R/EW o pow. 3,53 ha, 

2 R/EW o pow. 10,58 ha, 3 R/EW o pow. 5,43 ha; ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną i drogami w obrębie terenów rolniczychŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: obszary lokalizacji do trzech wiew elektrowni wiatrowych (kawda na 
osobnej dziaJce) o mocy do 2,5 MW kawda, wraz z drogami eksploatacyjnymi, placami montawowymi oraz 

towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej; 

2) ”oza wydzieloną lokalizacją elektrowni wiatrowej wraz z infrastruktura, uwytkowanie wyJącznie 
rolnicze z zakazem lokalizacji zabudowy ”rzeznaczonej na staJy ”obyt ludzi; 
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3) wszystkie elementy konstrukcji wiewy i turbiny ”owinny być ”omalowane na kolor jasny, ”astelowy, 
nie kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa nie odbijająca `wiatJa; 

4) zakaz umieszczania reklam na wiewy i na `migle elektrowni wiatrowej; do”uszcza się umieszczanie 

reklam w formie oznaczenia nazwy i symbolu ”roducenta, wJa`ciciela lub inwestora wyJącznie na gondo-

lach elektrowni; 

5) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania przeszkodowego nocnego oraz dziennego, zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

6) do”uszcza się instalację urządzeL niezbędnych do wJa`ciwej eks”loatacji elektrowni na terenie in-

westycji oraz prowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych SN i infrastruktury towarzyszącej elek-

trowniom wiatrowym w tym kabli sterowania, automatyki transformatora i rozdzielni SN; 

7) nalewy zachować normatywną odlegJo`ć wiew elektrowni od istniejących linii elektroenergetycz-

nych `redniego na”ięcia lub je skablować; 

8) pomiędzy wiewami ”oJowone zostaną kable ”odziemne związane z eks”loatacją elektrowni, ”oJą-
czone ze stacją elektroenergetyczną zgodnie z warunkami ”rzyJączenia; 

9) strefa kontrolowana istniejącego gazociągu wysokiego ci`nienia wynosi 35 m na kawdą stronę od 
jego osi; 

10) szczegóJowa lokalizacja elektrowni wiatrowych wraz z drogami eksploatacyjnymi, placami mon-

tawowymi oraz z infrastrukturą towarzyszącą nastą”i na eta”ie s”orządzania ”rojektów budowlanychŁ 

3. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy do 2000 m2 dla jednej wiewy wraz z placem manewrowym, 

maksymalnie 15% pow. terenu; 

3) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - tereny uwytkowane rolniczo, 85% ”owŁ terenu; 

4) wysoko`ć zabudowy: 

a) wysoko`ć wiewy elektrowni ”onad ”oziom terenu - do 105,0 m npt; 

b) maksymalna wysoko`ć skrajnego ”unktu wirnika w pozycji pionowej - do 150,0 m npt. 

4. Na terenie funkcjonalnym 2 RłśW wystę”ują strefy ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ustaleL ”lanuŁ 

5Ł Śo”uszcza się budowę dróg eks”loatacyjnych o szeroko`ci do 6,0 m do kawdej z wiew i ”laców 
manewrowych kawdy o powierzchni do 1600 m2; do”uszcza się obsJugę komunikacyjną terenów funkcjo-

nalnych z dróg wewnętrznych oraz ”rzez ”rojektowane drogi eks”loatacyjneŁ 

6Ł Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30%Ł 

§ 14. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1R o pow.14,03 ha; 2R 

o pow. 30,21 ha; 3R o pow. 13,05 ha, 4R o pow. 21,46 ha, 5R o pow. 62,42 ha; 6R o pow. 10,90 ha; 

7R o pow. 18,58 ha; 8R o pow. 75,44 ha; ustala się: 

1. Przeznaczenie: tereny rolnicze. 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) zakaz lokalizacji zabudowy związanej ze staJym pobytem ludzi; 

2) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych; 

3) do”uszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej oraz dróg związanych z eks”loatacją tere-

nów rolniczych i terenów elektrowni wiatrowych; 

4) zachowuje się tereny nieuwytków, Jąk i pastwisk; 

5) zachowuje się tereny w dotychczasowym uwytkowaniu wraz z istniejącymi na terenie liniami ener-

getycznymi napowietrznymi i istniejącym gazociągiem wysokiego ci`nienia; 
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6) do”uszcza się zalesienia terenów uwytkowanych rolniczo klas V i VI z wykluczeniem zalesieL gleb 
pochodzenia organicznego torfowych i torfowo muJowych, tjŁ gruntów regulujących stosunki wodne oraz 
wyklucza się zalesienia ”asów terenu o szer. min 6 m przy drogach publicznych. 

3. Na terenach funkcjonalnych 1R, 2 R, 3R, 5R, 6R, 7R i 8R wystę”ują strefy ｭW IIｬ i ｭW IIIｬ ograni-

czonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 

ustaleL ”lanuŁ 

4Ł źachowuje się istniejącą obsJugę komunikacyjnąŁ 

5Ł Śo”uszcza się budowę dróg eksploatacyjnych do elektrowni wiatrowych. 

6Ł Śo”uszcza się lokalizację ”odziemnych i naziemnych sieci i urządzeL infrastruktury, rozdzielni elek-

troenergetycznych SN oraz dróg związanych z eks”loatacją elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymogami 

obowiązujących w tym zakresie odrębnych ”rze”isów branwowychŁ 

7Ł Istniejące sieci infrastruktury technicznej do zachowania z mowliwo`cią ich ”rzebudowy, rozbudo-

wy i modernizacji. 

8Ł Przez teren ”rzebiega istniejący ”odziemny gazociąg wysokiego ci`nienia wraz z infrastrukturą 

i wy”osaweniem towarzyszącym oraz strefą kontrolowanąŁ 

9Ł źagos”odarowanie strefy kontrolowanej gazociągu zgodne z wJa`ciwymi przepisami odrębnymi. 

10Ł OdlegJo`ć lokalizacji zabudowy względem istniejącego gazociągu wynosi 35 m na kawdą stronę 
od jego osi, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi gazociągów wŁcŁ 

11Ł Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

§ 15. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZL o pow. 7,54ha; 2ZL 

o pow. 11,84 ha; 3ZL o ”owŁ 0,15ha; ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu - lasy. 

2. Zagospodarowanie zgodnie z planem urządzania lasuŁ 

3Ł ObsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych drógŁ 

4Ł Przez teren ”rzebiega istniejący ”odziemny gazociąg wysokiego ci`nienia wraz z infrastrukturą 

i wy”osaweniem towarzyszącym oraz strefą kontrolowaną; zagos”odarowanie strefy kontrolowanej gazo-

ciągu zgodne z wJa`ciwymi przepisami odrębnymi. 

5Ł OdlegJo`ć lokalizacji zabudowy względem istniejącego gazociągu wynosi 35 m na kawdą stronę od 
jego osi, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi gazociągów wŁcŁ 

6Ł Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

§ 16. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem N o Jącznej ”owŁ 
2,68 ha ustala się: 

1Ł Przeznaczenie terenów - tereny nieuwytkówŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu - tereny do zachowania. 

3Ł ObsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych drógŁ 

4Ł Przez teren ”rzebiega istniejący ”odziemny gazociąg wysokiego ci`nienia wraz z infrastrukturą 

i wy”osaweniem towarzyszącym oraz strefą kontrolowaną; zagos”odarowanie strefy kontrolowanej gazo-

ciągu zgodne z wJa`ciwymi przepisami odrębnymi. 

5Ł OdlegJo`ć lokalizacji zabudowy względem istniejącego gazociągu wynosi 35 m na kawdą stronę od 
jego osi, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi gazociągów wŁcŁ 

6Ł Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej 

o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0% dla ”rojektowanego ”rzeznaczenia terenuŁ 
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§ 17. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 01KDW o pow. 0,45 ha, 

02KDW o pow. 1,28 ha, 03KDW o pow. 1,33 ha; 04KDW o pow. 1,10 ha ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu - drogi wewnętrzneŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) zachowuje się istniejące linie rozgraniczające; 

3. Dopuszcza się wJączenie dróg eks”loatacyjnych oraz ”rowadzenie elektroenergetycznych linii ka-

blowych i infrastruktury towarzyszącej elektrowniom wiatrowym, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. Na terenach funkcjonalnych 02KDW i 04KŚW wystę”ują strefy ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony kon-

serwatorskiej stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ustaleL ”lanuŁ 

5Ł Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

§ 18. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 01KDD o pow. 2,80 ha, 

ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna kategorii gminnej, klasy dojazdowej, do zachowania. 

2. Zasady zagospodarowania terenu - zachowuje się istniejące linie rozgraniczająceŁ 

3. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: istniejące; do”usz-

cza się wJączenie drogi eks”loatacyjnej oraz ”rowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych i infra-

struktury towarzyszącej elektrowniom wiatrowym zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4Ł Śrzewostan zadrzewieL ”rzydrownych tworzących sz”alery - do zachowania. 

5. Na terenie funkcjonalnym 01KŚŚ wystę”ują strefy ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ustaleL ”lanuŁ 

6Ł Przez teren ”rzebiega istniejący ”odziemny gazociąg wysokiego ci`nienia wraz z infrastrukturą 

i wy”osaweniem towarzyszącym oraz strefą kontrolowanąŁ 

7Ł źagos”odarowanie strefy kontrolowanej gazociągu zgodne z wJa`ciwymi przepisami odrębnymi. 

OdlegJo`ć ”odstawowa lokalizacji zabudowy względem istniejącego gazociągu wynosi 35 m na kawdą 
stronę od jego osi, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi gazociągów wŁcŁ 

8Ł Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

RozdziaJ 4 

PRźśPISY KOKCOWś 

§ 19. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy KrzęcinŁ 

§ 20. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa źachodnio”omorskiego i podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy 

KrzęcinŁ 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Mariusz Bodnar 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 84 ｦ 10868 ｦ Poz. 1588 

 

źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXIV/217/2010 

Rady Gminy Krzęcin 

z dnia 30 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXIV/217/2010 

Rady Gminy Krzęcin 

z dnia 30 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXIV/217/2010 

Rady Gminy Krzęcin 

z dnia 30 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXIV/217/2010 

Rady Gminy Krzęcin 

z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 

 
 

 

 

źaJącznik nr 5 

do uchwaJy Nr XXXIV/217/2010 

Rady Gminy Krzęcin 

z dnia 30 czerwca 2010 r. 
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