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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXVIII/245/10 
Rady Miejskiej we Fromborku 
z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 
Dotyczy: RozstrzygniCcia uwag wniesionych do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Frombork dla działki nr 92/1 obrCb Wielkie Wierzno zgodnie z art. 18 ust. 1, 2 i 3 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 póaniejszymi zmianami). 

W trakcie wyłocenia planu do publicznego wgl>du nie wniesiono cadnych uwag do projektu Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Frombork dla działki nr 92/1 obrCb Wielkie Wierzno. 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXVIII/245/10 
Rady Miejskiej we Fromborku 
z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 
Dotyczy: Sposobu realizacji inwestycji zapisanych w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Frombork dla 

działki nr 92/1 obrCb Wielkie Wierzno zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póaniejszymi zmianami). 

Z opracowanej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Frombork dla działki nr 92/1 obrCb 
Wielkie Wierzno prognozy skutków finansowych uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Frombork dla działki nr 92/1 obrCb Wielkie Wierzno wynika, ce gmina Frombork nie poniesie cadnych wydatków zwi>zanych 
z opracowaniem ww. Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego. Wszystkie koszty zwi>zane z nowymi funkcjami 
zapisanymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego poniesie Inwestor. 
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/246/10 

Rady Miejskiej we Fromborku 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Frombork 

dla działki nr 90 obrCb Wielki Wierzno. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1 i 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 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, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007, Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 20 ust. 1 oraz art. 
29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717; zm. 2004 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, 
z 2008 Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413), a takce uchwały Nr XXVI/169/08 r. Rady Miejskiej 
we Fromborku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia mpzp Gminy Frombork dla 
działki nr 90 obrCb Wielkie Wierzno oraz po stwierdzeniu 
zgodnoWci ze Studium UwarunkowaM i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frombork, 
Rada Miejska we Fromborku na wniosek Burmistrza 
Miasta i Gminy Frombork uchwala, co nastCpujeŚ 
 
 

Rozdział 1 
Ustalenia podstawowe. 

 
§ 1. 1. Uchwala siC Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frombork dla 
działki nr 90 obrCb Wielkie Wierzno. 

 
2. Ustalenia planu obejmuj> obszar znajduj>cy siC 

w granicach opracowania, oznaczony na rysunku planu - 
zał>czniku nr 1 do uchwały. 

 
3. Integraln> czCWć niniejszej uchwały stanowi>Ś 

 
  a) zał>cznik nr 1 - rysunek planu nr 1 w skali 1:2000 

obejmuj>cy obszar planu okreWlony w uchwale i na 
rysunku; 

 
  b) zał>cznik nr 2 - sposób rozpatrzenia uwag wniesiony 

do projektu planu; 
 
  c) zał>cznik nr 3 - o sposobie realizacji i finansowania 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy. 

 
§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

 
  1. działce budowlanej - rozumie siC przez to 

nieruchomoWć gruntow> lub działkC gruntu, której 
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wielkoWć, cechy geometryczne, dostCp do drogi 
publicznej oraz wyposacenie w urz>dzenia 
infrastruktury technicznej spełniaj> wymogi realizacji 
obiektów budowlanych wynikaj>ce z odrCbnych 
przepisów, 

 
  2. działalnoWci gospodarczej - nalecy przez to rozumieć 

szeroko pojCty wachlarz usług, wytwórczoWci, 
produkcji, handlu, 

 
  3. wskaaniku intensywnoWci zabudowy - nalecy przez to 

rozumieć iloraz powierzchni wszystkich kondygnacji 
nadziemnych do powierzchni działki budowlanej, 

 
  4. linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym sposobie 

ucytkowania - nalecy przez to rozumieć granicC 
nieprzekraczaln> dla terenów, których przeznaczenie 
jest inne nic na terenie s>siednim, 

 
  5. karcie terenu - zagregowany zapis ustaleM 

szczegółowych dotycz>cych okreWlonego terenu 
wyrócnionego unikalnym literowym symbolem, 

 
  6. ładzie przestrzennym - rozumie siC przez to takie 

ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijn> 
całoWć oraz uwzglCdnia w uporz>dkowanych relacjach 
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 
społeczno-gospodarcze, Wrodowiskowe, kulturowe 
oraz kompozycyjno-estetyczne, 

 
  7. nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie siC przez to 

liniC zabudowy, której nie mocna przekroczyć, a która 
okreWla teren pod zabudowC wewn>trz działki 
budowlanej, 

 
  8. obiekcie - nalecy przez to rozumieć jednostkC 

gospodarcz> lub zespół jednostek stanowi>cy całoWć 
zainwestowania i zagospodarowania jednej działki 
budowlanej, 

 
  9. ograniczeniu uci>cliwoWci - rozumie siC przez to 

bezwzglCdne ograniczenie zasiCgu uci>cliwoWci dla 
Wrodowiska, bCd>cego skutkiem prowadzonej 
działalnoWci gospodarczej do granic własnoWci 
obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, 
a znajduj>ce siC w nim pomieszczenia przeznaczone 
na pobyt ludzi, winny być wyposacone w techniczne 
Wrodki ochrony przed tymi uci>cliwoWciami 

 
  10. powierzchni biologicznie czynnej - rozumie siC przez 

to czCWć działki budowlanej na gruncie rodzimym, 
która pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub 
kubaturowo w gł>b gruntu, na nim oraz nad nimś nie 
stanowi>ca nawierzchni dojazdów i dojWć pieszych, 
pokryta trwał> roWlinnoWci> lub ucytkowana rolniczo. 
Typow> powierzchniC biologicznie czynn> stanowi> 
tereny zieleni towarzysz>ce zabudowie, w tym 
ogrody, sady, zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki, 
zbiorniki wodne powierzchniowe, uprawy rolne, 

 
  11. przepisach szczególnych - nalecy przez to rozumieć 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj>ce 
z prawomocnych decyzji administracyjnych, 

 
  12. rysunku planu - nalecy przez to rozumieć rysunek 

stanowi>cy zał>cznik graficzny nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

 

  13. terenie - rozumie siC przez to teren o okreWlonym 
w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku 
planu liniami rozgraniczaj>cymi oraz oznaczony 
symbolem (literami i cyframi), 

 
  14. uci>cliwoWci - nalecy przez to rozumieć zespół 

negatywnych bodaców (bCd>cych skutkiem 
okreWlonej działalnoWci) pogarszaj>cych warunki 
cycia mieszkaMców poprzez obnicenie standardów 
Wrodowiska przyrodniczego ponicej obowi>zuj>cych 
norm w przepisach szczególnych, 

 
  15. usługach - nalecy przez to rozumieć obiekty 

usługowe wolnostoj>ce lub wbudowane lokale 
usługowe, słuc>ce funkcji usługowej w zakresie 
handlu, usług dla ludnoWci, rzemiosła i wytwórczoWci. 

 
§ 3. 1. Celem regulacji zawartych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego jest: 
 

1) Ustalenie przeznaczenia terenów pod okreWlone 
funkcje. 

 
2) Ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego. 
 
3) Ustalenie zasad ochrony Wrodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego. 
 
4) Ustalenie parametrów i wskaaników kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
ustalenie linii zabudowy, gabarytów obiektów oraz 
wskaaników intensywnoWci zabudowy. 

 
5) OkreWlenie szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
miejscowym. 

 
6) OkreWlenie szczegółowych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. 

 
7) Ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 
8) Sposób i  termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów. 
 
9) Stawki procentowe, na podstawie, których ustala 

siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
Wszystkie wycej wymienione punkty okreWlone s> 
w Rozdziale II, Ustalenia szczegółowe, zapisane 
w poszczególnych kartach terenu oznaczonych numerem 
i symbolem literowym, których oznaczenie odpowiada na 
rysunku planu. Na obszarze opracowania nie wystCpuj>Ś 

 
  1) tereny górnicze, 
 
  2) tereny zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych, 
 
  3) tereny naracone na niebezpieczeMstwo powodzi, 
 
  4) obiekty i tereny podlegaj>ce ochronie dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz ochronie dóbr kultury 
współczesnej, 
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  5) tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej, 

 
  6) tereny przestrzeni publicznych. 
 

§ 4. Ustala siC, ce głównymi funkcjami dla obszaru 
objCtego planem s>Ś  

 
1. Tereny rolnicze. 
 
2. Tereny rolnicze z mocliwoWci> lokalizacji siłowni 

wiatrowych słuc>cych do produkcji energii elektrycznej 
metod> ekologiczn> - odnawialn>. 

 
3. Funkcje ochronne realizowane zgodnie 

z warunkami, o których mówi> ustalenia szczegółowe 
zawarte w kartach terenu. 

 
§ 5. 1. Ustala siC, ce obsługa komunikacyjna terenu 

objCtego opracowaniem oparta jest o system dróg 
publicznych znajduj>cych siC poza granicami planu, 
w których wyrócnia siCŚ 
 
  a) DrogC publiczn> o klasie dojazdowej, któr> stanowi 

droga relacji Wierzno Małe-Drewnowo oznaczona na 
rysunku planu symbolem KDD stanowi>c> dostCp 
bezpoWredni do terenuś 

 
  b) DrogC publiczn> powiatow> o klasie drogi lokalnej 

relacji Frombork-ChruWciel. 
 

2. Ustala siC obowi>zek zapewnienia dojazdu do 
terenów rolnych. 

 
3. Dopuszcza siC budowC, na obszarze objCtym 

planem nowych dróg wewnCtrznych i nowych zjazdów 
z drogi publicznej za zgod> zarz>dcy drogi. 

 
§ 6. Ustalenia ogólne w zakresie ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego.  
 
1. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego 

podlegaj>ce ochronieŚ 
 
  a) Ochronie podlega rzeaba terenu, 
 
  b) Wzdłuc cieku wodnego na zachodniej granicy działki 

nr 90 nalecy posadzić drzewa i krzewy. 
 

2. Elementy zagospodarowania przestrzennego 
wymagaj>ce ukształtowaniaŚ 
  a) Lokalizacja poszczególnych wiatraków oraz wpisanie 

ich w teren. 
 

§ 7. 1. Ustalenia ogólne dotycz>ce zasad ochrony 
Wrodowiska przyrodniczegoŚ 
 
  a) Zakaz regulacji naturalnych cieków oraz stosunków 

wodnych; 
 
  b) Zachowanie zieleni nieurz>dzonej wzdłuc cieku 

wodnego; 
 
  c) Ochrona i utrzymanie istniej>cych skupisk zadrzewieM 

i zakrzewieMś 
 
  d) Sytuowanie ogrodzeM w odległoWciach nie mniejszych 

nic 3,0 m od granicy cieku wodnegoś 
 

  e) OchronC wód i gleby przed zanieczyszczeniem 
w zwi>zku z prowadzeniem gospodarki rolnej; 

 
  f) MocliwoWć wykorzystania wód powierzchniowych 

i podziemnych do celów gospodarczych zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

 
2. Ustalenia szczegółowe dotycz>ce zasad ochrony 

Wrodowiska przyrodniczegoŚ Ustala siC obowi>zek: 
 
  a) Sporz>dzenia analizy oddziaływania opartej na 

wynikach rocznego monitoringu awifauny 
i chiropterofauny przed uzyskaniem zgody na 
realizacjC przedsiCwziCciaś 

 
  b) Uzgodnienia prac projektowych i inwestycyjnych ze 

stosownym organem ochrony przyrody; 
 
  c) Uzgodnienia warunków eksploatacji elektrowni 

wiatrowych w ci>gu pierwszych piCciu latś 
 
  d) Przeprowadzenia w trakcie pierwszych piCciu lat 

funkcjonowania elektrowni monitoringu 
porealizacyjnego, obejmuj>cego 3 cykle roczne, 
skutków oddziaływania inwestycji na Wrodowisko 
przyrodnicze, na koszt inwestora; 

 
  e) Uzgodnienia zakresu monitoringu z organem ochrony 

przyrody i realizacji przez osoby biegłe, dysponuj>ce 
wiedz> i doWwiadczeniem w tego typu badaniach. 

 
3. Wydanie pozwolenia na realizacjC inwestycji musi 

zawierać warunek, ic w przypadku stwierdzenia, ce 
planowana inwestycja w trakcie jej eksploatacji 
przyczyniać siC bCdzie do rozbijania siC zwierz>t 
o konstrukcje elektrowni lub tec wpływać bCdzie na 
znacz>ce zmniejszenie siC liczby par lub gatunków 
obecnie gniazduj>cych na tym terenie, lub wyraanie 
oddziaływać na zmianC szlaków wCdrówek zwierz>t, albo 
bCdzie znacz>ce negatywne oddziaływać na system 
obszarów chronionych lub stanowi>cych ostojC zwierz>t 
inwestor, ucytkownik i właWciciel obiektu i gruntu podejm> 
stosowne działania, które wymagaj> aprobaty stosownego 
organu administracji rz>dowej w zakresie ochrony 
przyrody, w celu ograniczenia negatywnych skutków. O ile 
działania takie bCd> wymagały okresowego wstrzymania 
pracy turbin wiatrowych w okresach migracji zwierz>t, albo 
przebudowy lub rozbiórki konstrukcji właWciciel, 
ucytkownik obiektu wykona to bez prawa do 
odszkodowania zgodnie z dyrektyw> 2004/35/WE 
Parlamentu Europejskiego i  Rady z 21.4.2004 r. 
w sprawie odpowiedzialnoWci za Wrodowisko w odniesieniu 
do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrz>dzonym 
w Wrodowisku naturalnym (Zgodnie z zasad> 
"zanieczyszczaj>cy płaci" podmiot gospodarczy 
powoduj>cy szkody w Wrodowisku naturalnym lub 
stwarzaj>cy bezpoWrednie zagrocenie wyst>pieniem takich 
szkód powinien, co do zasady, ponieWć koszt niezbCdnych 
Wrodków zapobiegawczych i zaradczych). 

 
§ 8. 1. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego 

i dziedzictwa kulturowego: 
 
  1) Teren nie znajduje siC w strefie ochrony zabytków oraz 

nie znajduj> siC na nim obiekty i budynki podlegaj>ce 
ochronie. 

 
§ 9. 1. Ustala siC, ce na obszarze opracowania 

przechodzić bCd> sieci infrastruktury technicznej. 
Infrastruktura, o której mowa dotyczyŚ 
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  1) Istniej>ce i nowe sieci elektroenergetycznej 
przesyłowejś 

 
  2) Obiekty urz>dzeM technicznych takich jak trafostacja 

itp. 
 

2. Gromadzenie odpadów bCdzie siC odbywało 
(zgodnie z obowi>zuj>c> ustaw> o odpadach i przyjCt> 
polityk> gminy w tym zakresie) w miejscach 
wyznaczonych w granicach własnoWci lub ucytkowania 
terenu, segregacja odpadów w miejscu ich powstawania; 
odpady komunalne wywocone poprzez słucby 
wyspecjalizowanych przedsiCbiorstw, do zakładu utylizacji 
odpadówś odpady inne wywocone we własnym zakresie 
na odpowiednie składowiska. 

 
3. Zabrania siC na terenie objCtym planem lokalizacji 

składowiska odpadów gminnego lub ponad gminnego. 
 
§ 10. 1. Obowi>zuje na kacdym etapie projektowania 

zgłaszanie do Dowództwa Sił Powietrznych wszelkich 
obiektów budowlanych o wysokoWci 50,00 m n.p.t. 
i powycej. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 11. KARTA TERENU NR 1R 

 
1 Oznaczenie: 1R 
2 Powierzchnia zabudowy 2,49 ha 
3 Przeznaczenie:  

1) Teren rolny bez prawa zabudowy (pkt 11 ppkt. 1). 
2) Obowi>zuje ograniczenie uci>cliwoWci (§ 2, ust. 17 

niniejszej uchwały). 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ  

1) Zasada ochrony gruntów rolnych zgodnie 
z przepisami odrCbnymi. 

5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
1) Udział powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do całkowitej pow. działki mi. 90 %ś 
6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej.  
 Nie dotyczy. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siC. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie 
zabudowy:  
1) Dopuszcza siC budowC sieci infrastruktury 

technicznej, pod warunkiem uzyskania zgody 
właWciciela terenu. 

9 DostCpnoWć komunikacyjna, miejsca postojoweŚ  
1) DostCp do terenu z drogi lokalnej.  
2) WewnCtrzna obsługa terenu - drogami 

dojazdowymi odchodz>cymi z istniej>cych drógś 
3) WewnCtrzne drogi dojazdowe musz> posiadać 

nawierzchniC o konstrukcji dostosowanej do 
wielkoWci prognozowanego obci>cenia i do 
warunków gruntowych wystCpuj>cych na tym 
terenie. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym:  
1) Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:  
1) Obowi>zuje całkowity zakaz zabudowy 

przeznaczonej na stały pobyt ludzi i zwierz>tś 
12 Zasady obsługi incynieryjnejŚ  

Nie dotyczy. 

 
 
 

KARTA TERENU 2R 
 
1 Oznaczenie: 2R 
2 Powierzchnia zabudowy 4,35 ha 
3 Przeznaczenie:  

1) Polowa gospodarka rolna;  
2) Ferma energetyki wiatrowej. 
3) Obowi>zuje ograniczenie uci>cliwoWci (§ 2, ust. 14 

niniejszej uchwały). 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ  

1) Zasada ochrony gruntów rolnych zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi. 

5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
1) Udział powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do całkowitej pow. działki mi. 80 %ś 
6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej.  
1) Utrzymanie istniej>cej sieci rowów melioracyjnych, 

cieków wodnych oraz ich zadrzewieM i zakrzaczeM. 
7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych:  
1) Wieca koloru szaro - niebieskiego jeceli prawo nie 

stanowi inaczej. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie 

zabudowy:  
1) Ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy jak 

wrysowano na rysunku planu. Pozostałe linie 
zabudowy zgodnie z przepisami prawa.  

2) Lokalizacja elektrowni wiatrowych na zasadach 
zgodnych z obowi>zuj>cymi przepisami prawa 
poprzedzona opracowaniem raportu oddziaływania 
inwestycji na Wrodowisko przyrodnicze i istniej>c> 
zabudowC mieszkaniow>ś w tym: 
a) zakaz lokalizacji wiatraka w odległoWci mniejszej 

nic od budynków mieszkalnych, 
b) opracowanie raportu poprzedzone musi być 

minimum roczn> obserwacj> przyrodnicz> 
i ornitologiczn>.  

3) Ustala siC parametry wiatrakaŚ 
a) maksymalna wysokoWć konstrukcji wiecy od 

podstawy do osi wirnika npt., całkowita 
wysokoWć do.  

b) konstrukcja wiecy rurowa w kształcie uciCtego 
stocka. 

9 DostCpnoWć komunikacyjna, miejsca postojoweŚ  
1) DostCp do terenu z istniej>cych poza granicami 

objCtymi planemŚ drogi lokalnej, dróg dojazdowychś  
2) WewnCtrzna obsługa terenu - drogami 

wewnCtrznymi odchodz>cymi z istniej>cych dróg, 
których lokalizacja uwarunkowana ustawieniami 
wiecy wiatrowejś3) WewnCtrzne drogi dojazdowe 
musz> posiadać nawierzchniC o konstrukcji 
dostosowanej do wielkoWci prognozowanego 
obci>cenia i do warunków gruntowych 
wystCpuj>cych na tym terenie. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ  
1) Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:  
1) Obowi>zuje całkowity zakaz zabudowy 

przeznaczonej na stały pobyt ludzi i zwierz>tś  
2) Obowi>zuje kacdorazowo zgłaszanie do 

Dowództwa Sił Powietrznych wszelkich 
projektowanych obiektów budowlanych 
o wysokoWci npt. i powycej. 
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12 Zasady obsługi incynieryjnejŚ  
1) Dla potrzeb elektrowni wiatrowych lokalizuje siCŚ  

a) StacjC transformatorow>ś 
b) Sieć energetyczn> kablow> i/lub napowietrzn>, 

oraz inne urz>dzenia techniczne słuc>ce do 
produkcji pr>du, oraz jego przesyłania do sieci 
energetycznej;  

c)  Istniej>ca linia elektroenergetyczna do 
przebudowy. 

Dopuszcza siC prowadzenie przez teren innej 
infrastruktury technicznej np. sieci wodoci>gowej, 
kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej lub teleinformatycznej 
pod warunkiem zgodnoWci z przepisami szczególnymi 
i zgod> właWciciela terenu. 

 
KARTA TERENU NR E 
 
1 Oznaczenie: E 
2 Powierzchnia terenu 0,03 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja:  

1) Teren urz>dzeM technicznych energetykiś  
2) Obowi>zuje ograniczenie uci>cliwoWci (§ 2, ust. 14 

niniejszej uchwały). 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ  

1) Urz>dzenia energetyczne przetwarzania i przesyłu 
mocy. 

5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
1) Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie 

z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 
6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej.  
Nie dotyczy. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
Nie dotyczy. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie 
zabudowy:  
1) Zgodnie z przepisami szczególnymi dot. urz>dzeM 

energetycznych. 
9 DostCpnoWć komunikacyjna, miejsca postojoweŚ  

1) DostCp do terenu z drogi wewnCtrznej odchodz>cej 
od drogi dojazdowej. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym:  
Nie dotyczy. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:  
1) Zakaz zabudowy niezgodnej z przeznaczeniem 

terenu. 
12 Zasady obsługi incynieryjnejŚ  

Nie dotyczy. 

 
§ 12. Komunikacja. 
 
1. Ustala siC system komunikacji na terenie objCtym 

mpzp oparty bCdzie na drogach kołowych znajduj>cych 
siC poza granicami planu, od których odchodzić bCdzie 
droga wewnCtrzna KDW. 
 

2. Funkcja drogi (ulicy) okreWlona w tekWcie planu 
odpowiada przyjCtemu oznaczeniu w tekWcie i na rysunku 
planu. 

 
§ 13. Infrastruktura techniczna. 
 
1. Ustala siC nastCpuj>ce zasady modernizacji 

i rozbudowy sieci elektroenergetycznej: 
 
  1) Zaopatrzenie w energiC odbywać siC bCdzie z dwóch 

niezalecnych aródeł energii elektrycznejŚ 

 
a) elektroenergetycznej sieci sztywnej lokalnego 

dostawcy energii elektrycznej. W zalecnoWci od 
zapotrzebowania mocy, dostawa energii nast>pi po 
wydaniu warunków przył>czenia i po 
przystosowaniu urz>dzeM odbiorczych przez 
inwestora fermy wiatrowej. Koszta przył>czenia 
zostan> okreWlone w stosownej umowie 
przył>czeniowej, bCd>cej nastCpstwem wydanych 
warunków przył>czeniowych. 

 
b) z potrzeb własnych urz>dzeM transformacji 

napiCcia (stacja 15/0,4kV lub GPZ 110/SN kV) 
wchodz>cych w zakres budowy 
elektroenergetycznej sieci fermy wiatrowej. 

 
c) z niezalecnych aródeł zasilania bCd>cych na 

wyposaceniu fermy wiatrowej tj. agregaty 
pr>dotwórcze, przetwornice napiCciowe, itp., 

 
  2) Dla zapewnienia odbioru pr>du wytworzonego przez 

elektrownie wiatrowe niezbCdna jest budowa sieci 
energetycznej, celem przekazania mocy 
wygenerowanej przez elektrownie wiatrowe do sieci 
elektroenergetycznej lokalnego dostawcy energii. 
Urz>dzenia transformacji napiCcia wraz z systemem 
urz>dzeM przesyłowych bCd> zlokalizowane na terenie 
oznaczonym symbolem E z mocliwoWci> dojazdu 
drog> wewnCtrzn> przechodz>c> przez teren 
oznaczony symbolem 2 R; 

 
  3) Kolizje nowych urz>dzeM jak i sieci 

elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych 
z sieciami istniej>cymi zostan> usuniCte przez 
inwestora fermy wiatrowej. UsuniCcie kolizji bCdzie 
rozwi>zywane w oparciu o umowC z lokalnym 
dostawc> energii elektrycznej. 

 
§ 14. 1. Ustala siC stawki procentowe, na podstawie, 

których ustala siC opłatC, (art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) przy 
sprzedacy nieruchomoWciŚ 

 
  a) 30 % - dla terenów rolniczych, dla których plan 

dopuWcił dodatkow> funkcjC. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia koMcowe 

 
§ 15. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

daty jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

§ 16. Stwierdza siC, ce ustalenia „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego” zgodne s> 
z dokumentem uchwalonym przez RadC Miejsk> „Studium 
UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Frombork” uchwalonego uchwał> 
Nr X/54/07 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia                  
28 czerwca 2007 r. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej we Fromborku 
Bogdan Jussis 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXVIII/246/10 
Rady Miejskiej we Fromborku 
z dnia 28 stycznia 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXVIII/246/10 
Rady Miejskiej we Fromborku 
z dnia 28 stycznia 2010 r. 

TYTUŁ 
 

DotyczyŚ RozstrzygniCcia uwag wniesionych do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Frombork dla działki nr 90 obrCb Wielkie Wierzno zgodnie z art. 18 ust. 1, 2 i 3 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 póaniejszymi zmianami). 

W trakcie wyłocenia planu do publicznego wgl>du nie wniesiono cadnych uwag do projektu Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Frombork dla działki nr 90 obrCb Wielkie Wierzno. 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXVIII/246/10 
Rady Miejskiej we Fromborku 
z dnia 28 stycznia 2010 r. 

TYTUŁ 
 

Dotyczy: Sposobu realizacji inwestycji zapisanych w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Frombork dla 
działki nr 90 obrCb Wielkie Wierzno zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póaniejszymi zmianami). 

Z opracowanej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Frombork dla działki nr 90 obrCb 
Wielkie Wierzno prognozy skutków finansowych uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Frombork dla działki nr 90 obrCb Wielkie Wierzno wynika, ce gmina Frombork nie poniesie cadnych wydatków zwi>zanych 
z opracowaniem ww. Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego. Wszystkie koszty zwi>zane z nowymi funkcjami 
zapisanymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego poniesie Inwestor. 
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/247/10 

Rady Miejskiej we Fromborku 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Frombork 

dla działki nr 89 obrCb Wielki Wierzno. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1 i 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 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, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007, Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 20 ust. 1 oraz art. 
29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717; zm. 2004 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, 
z 2008 Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413), a takce uchwały Nr XXVI/168/08 r. Rady Miejskiej 
we Fromborku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia mpzp Gminy Frombork dla 
działki nr 89 obrCb Wielkie Wierzno oraz po stwierdzeniu 
zgodnoWci ze Studium UwarunkowaM i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frombork, 
Rada Miejska we Fromborku na wniosek Burmistrza 
Miasta i Gminy Frombork uchwala, co nastCpujeŚ 
 

Rozdział 1 
Ustalenia podstawowe. 

 
§ 1. 1. Uchwala siC Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frombork dla 
działki nr 89 obrCb Wielkie Wierzno. 

 
2. Ustalenia planu obejmuj> obszar znajduj>cy siC 

w granicach opracowania, oznaczony na rysunku planu - 
zał>czniku nr 1 do uchwały. 

 
3. Integraln> czCWć niniejszej uchwały stanowi>Ś 

 
  a) zał>cznik nr 1- rysunek planu nr 1 w skali 1: 2000 

obejmuj>cy obszar planu okreWlony w uchwale i na 
rysunku; 

 
  b) zał>cznik nr 2 - sposób rozpatrzenia uwag wniesiony 

do projektu planu; 
 
  c) zał>cznik nr 3 - o sposobie realizacji i finansowania 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy. 

 
 
 


