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UCHWAIA NR III/14/2010  

 RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenów ”oJowonych 

w gminie Barwice ｭBudowa farm elektrowni wiatrowychｬ. 

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

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

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 123, 

poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 

poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska 

w Barwicach uchwala, co nastę”u–e: 

RozdziaJ ń 

USTALśNIA WSTĘPNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXIV/170/2008 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla tere-

nów ”oJowonych w gminie Barwice ｭBudowa farm elektrowni wiatrowychｬ w obrębie Suli—owo i po 

stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta 

i Gminy Barwice uchwalonego uchwaJą Nr IV/26/2002 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 

2002 r., zmienionego uchwaJą Nr XI/63/2007 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 3Ń ”audzierni—a 2ŃŃ7 r. 

i uchwaJą Nr XLI/305/2010 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 23 wrze`nia 2Ńń0 r. Rada Miejska 

w Barwicach uchwala mie–scowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenów ”oJowonych w gmi-

nie Barwice ｭBudowa farm elektrowni wiatrowychｬ w obrębie Suli—owo zwany dale– planem miejscowym. 

2Ł Przedmiotem ”odstawowym ustaleL ”lanu mie–scowego –est ”rzeznaczenie terenów uwyt—owanych 
rolniczo ”od lo—alizac–ę ele—trowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastru—turą techniczną oraz o—re`lenie 
uwarun—owaL uwyt—owania i zabudowy. 

3Ł Powierzchnia obszaru ob–ętego ”lanem wynosi 248,6759 ha. 

§ 2. Integralnymi s—Jadni—ami uchwaJy są zaJączni—i: 

1. rysunek planu w s—ali ń:2ŃŃŃ stanowiący zaJączni— nr 1; 

2Ł wyrys studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta i Gminy Bar-

wice obręb Suli—owo stanowiący zaJączni— nr 2; 

3Ł rozstrzygnięcie Rady Mie–s—ie– w Barwicach w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenów ”oJowonych w gminie Barwice ｭBudo-

wa farm elektrowni wiatrowychｬ w obrębie Suli—owo, stanowiące zaJączni— nr 3; 

4Ł rozstrzygnięcie Rady Mie–s—ie– w Barwicach o sposobie realizacji zapisanych w projekcie miejsco-

wego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenów ”oJowonych w gminie Barwice ｭBudowa farm 

elektrowni wiatrowychｬ w obrębie Suli—owo inwestyc–i z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą 
do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące zaJączni— nr 4. 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA OGÓLNś 

§ 3. Zasady konstrukcji planu miejscowego. 

ńŁ Ustalenia te—stu ”lanu s—Jada–ą się z: 

1) ustaleL wstę”nych; 
2) ustaleL ogólnych; 
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3) ustaleL szczegóJowych dla terenów fun—c–onalnych; 
4) ustaleL —oLcowychŁ 

2Ł Śla ”oszczególnych terenów fun—c–onalnych ma–ą zastosowanie wszyst—ie rodza–e ustaleLŁ 

§ 4. Celem ustaleL ”lanu –est ustanowienie uwarun—owaL ”rawnych ”ozwala–ących na zagos”odaro-

wanie terenów zgodnie z uchwaJą inic–u–ącą i z ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 5. Na obszarze ob–ętym ”lanem o—re`la się: 

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

2) zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego; 
3) zasady ochrony `rodowis—a i przyrody; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów; 
5) parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenów, w tym linie zabu-

dowy i gabaryty obie—tów; 
6) szczególne warun—i zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu, w tym zakaz 

zabudowy; 

7) zasady budowy systemów —omuni—ac–i i infrastruktury technicznej; 

8) staw—i ”rocentowe, na ”odstawie —tórych ustala się o”Jatę w związ—u ze wzrostem warto`ci nieru-

chomo`ci w wyniku uchwalenia planu miejscowego, w ”rzy”ad—u –e– s”rzedawyŁ 

§ 6. Na obszarze ob–ętym ”lanem ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenia terenów i ich symbole: 

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

stru—turą techniczną i z drogami eksploatacyjnymi elektrowni; 

2) R - tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji sieci infrastruktury technicznej i dróg e—s”loatacy–nych 
ele—trowni, ob–ęte za—azem zabudowy budyn—ami; 

3) RM - teren zabudowy zagrodowej - mieszkaniowej; 

4) RU - teren rolniczy z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym i ogrodniczym; 

5) EE teren stacji elektroenergetycznej; 

6) ZP - teren zieleni urządzone– - park dworski; 

7) N - teren nieuwyt—u; 
8) ZL - lasy; 

9) W - rowy. 

§ 7. Oznaczenia graficzne na rysun—u ”lanuŁ Nastę”u–ące oznaczenia graficzne na rysun—u ”lanu są 
obowiązu–ącymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru ob–ętego ”lanem; 
2) symbole cyfrowe terenów fun—c–onalnych; 
3) symbole ”rzeznaczenia terenów; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) linie rozgranicza–ące tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
6) granice obszaru s”ec–alne– ochrony ”ta—ów Natura 2ŃŃŃ ｭOstoja Drawskaｬ PLB 320019; 

7) granica strefy ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych. 

§ 8. Ile—roć w ninie–sze– uchwale –est uwyte o—re`lenie: 

1) linia rozgranicza–ąca - nalewy ”rzez to rozumieć linię, —tóra wyznacza tereny o równym ”rzeznaczeniu 
oraz równym s”osobie zagos”odarowania i zabudowy; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy elektrowni wiatrowej - nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznaczoną 
”rzez osie wiewy ele—trowniŁ Nie”rze—raczalne linie zabudowy nalewy odczytać z rysunku planu 

z uwzględnieniem s—ali i ”odziaJ—i (w ”rzy”ad—u ”omnie–szenia lub ”owię—szenia rysun—u ”lanu) 
i o—re`loną w te—`cie uchwaJy wiel—o`ćŁ Krawędu fundamentu wiewy ele—trowni mowe się znaleuć ”o-

za tą linią w ma—symalne– odlegJo`ci ń5,0 m od osi wiewy; 
3) strefa ekotonowa - teren wo—óJ zbiorni—a wodnego, bagna lub lasu, w —tórym nie do”uszcza się za-

budowy i zmiany s”osobu uwyt—owania w stosun—u do za”isów w ewidenc–i geodezy–ne–, —tóre– ce-

lem jest stworzenie warun—ów dla ochrony istnie–ącego e—osystemuŁ 
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§ 9. Ustalenia dotyczące ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu: 

ńŁ Czę`ć terenu ob–ętego s”orządzeniem ”lanu ”oJowona –est w obszarze s”ec–alne– ochrony ”ta—ów 
Natura 2000 ｭOstoja Drawskaｬ PLB320019, a caJy obszar o”racowania ”oJowony –est w odlegJo`ci —il—u-

set metrów od s”ec–alnego obszaru ochrony siedlis— Natura 2ŃŃŃ ｭŚorzecze Parsętyｬ oraz od projekto-

wanego w tym samym rejonie obszaru chronionego krajobrazu ｭŚolina Parsętyｬ. Na podstawie posiadanej 

wiedzy oraz ”rze”rowadzonego monitoringu awifauny mowna stwierdzić, we ”lanowane ”rzedsięwzięcie 
nie będzie miaJo znaczącego, negatywnego w”Jywu na te obszaryŁ Nie będzie miaJa równiew negatywnego 
w”Jywu na ”oJowony w sąsiedztwie obszar s”ec–alne– ochrony ”ta—ów Natura 2000 ｭOstoja Drawskaｬ, 
—tórego celem –est ochrona ”o”ulac–i dzi—o wystę”u–ących ”ta—ów oraz utrzymanie ich siedlis— w nie po-

gorszonym stanieŁ Na obszarze Natura 2ŃŃŃ obowiązu–ą uwarun—owania za”isane w ”rze”isach odręb-

nych w tym ustawie o ochronie przyrody. 

2Ł Na obszarze ”rzedsięwzięcia inwestycy–nego nie wy—azano mie–sc lęgowych gatun—ów zwierząt 
”rawnie chronionych, zagrowonych wyginięciem oraz istotnych dla Śyre—tywy Ptasie– oraz tras ”rzelotów 
”ta—ów i migrac–i zwierzątŁ 

3. Na obszarze ”rzedsięwzięcia inwestycy–nego nie stwierdzono stanowis— ro`lin chronionych ani sie-

dlis— istotnych dla obszarów ochrony siedlis— Natura 2ŃŃŃŁ 

4. W ”lanie uwzględnia się wymogi wyni—a–ące z ustawy o ochronie przyrody, w szczególno`ci za-

brania się ”ode–mowania dziaJaL mogących osobno lub w ”oJączeniu z innymi dziaJaniami, znacząco nega-

tywnie oddziaJywać na cele ochrony obszaru Natura 2ŃŃŃ, w tym w szczególno`ci: 

a) ”ogorszyć stan siedlis— ”rzyrodniczych lub siedlis— gatun—ów ro`lin i zwierząt, dla —tórych ochro-

ny wyznaczono obszar Natura 2000, lub 

b) w”Jynąć negatywnie na gatun—i, dla —tórych ochrony zostaJ wyznaczony obszar Natura 2ŃŃŃ, lub 

c) ”ogorszyć integralno`ć obszaru Natura 2ŃŃŃ lub –ego ”owiązania z innymi obszarami. 

5Ł Lo—alizac–a wiew ele—trowni nie mowe w”Jynąć negatywnie na walory —ra–obrazowe, zarówno 

w bliskim jak i w dalszym sąsiedztwieŁ śle—trownie zlo—alizowane zostaną z boku w stosunku do drogi 

”owiatowe– Ię—nica - BiaJowąs i będą usytuowane na tle uwyt—ów rolnych i lasówŁ 

6Ł źachować nalewy cenne ”rzyrodniczo i —ra–obrazowo drzewa wystę”u–ące wzdJuw drógŁ 

7Ł źachować nalewy cenne ”rzyrodniczo i —ra–obrazowo ocz—a wodne, trwaJe ”odmo—Jo`ci oraz —oryta 
strumieni i rowów wraz z otacza–ącym –e drzewostanemŁ 

8Ł Nalewy zabez”ieczyć wierzchnią warstwę gleby, a ”o za—oLczeniu budowy i montawu ”rzywrócić 
pierwotny stan terenu i s”osób –ego uwyt—owaniaŁ 

9Ł Śla ”oszczególnych terenów fun—c–onalnych obowiązu–ą do”uszczalne ”oziomy haJasu w `rodowi-

s—u o—re`lone w ”rze”isach odrębnychŁ Jeweli dla –ednego terenu o—re`lono —il—a fun—c–i uzna–e się, we 
do”uszczalny ”oziom haJasu ”owinien być ustalony –a— dla ”rzewawa–ącego rodza–u fun—c–iŁ 

ńŃŁ Nie do”uszcza się dziaJaL i uwyt—owania terenów, —tóre mogą do”rowadzić do –ego degradac–i 
w tym: wysypywania gruzu, zasy”ywania terenów ocze— wodnych, s—Jadowania nieczysto`ci oraz wy—o-

nywania ”rac, —tóre mogą do”rowadzić do zani—u ocze— wodnychŁ 

11. W o—resie ”orealizacy–nym obowiązu–e ”rze”rowadzenie monitoringu w za—resie w”Jywu elek-

trowni wiatrowych na `rodowis—oŁ 

§ 10. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa —ulturowego i zabyt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne–: 

ńŁ Na obszarze o”racowania wystę”u–e strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stano-

wis— archeologicznych ”olega–ące– na ”rowadzeniu interwency–nych badaL archeologicznych w przypadku 

podejmowania prac ziemnych. Strefa ｭW IIIｬ obe–mu–e stanowis—a u–ęte w ewidenc–i sJuwby —onserwator-

s—ie–Ł Obowiązu–e: 

1) ws”óJdziaJanie w za—resie zamierzeL inwestycy–nych i innych związanych z pracami ziemnymi z od-

powiednim organem dsŁ ochrony zabyt—ów; 
2) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratun—owych na terenie ob–ętym realizac–ą ”rac ziemnych, 

na zasadach o—re`lonych ”rze”isami szczególnymi dotŁ ochrony zabyt—ówŁ 

2Ł Na obszarze o”racowania wystę”u–e ”ar— z XIX w. w stylu krajobrazowym, wpisany do rejestru 

zabyt—ów ”od nr 1118 z dnia 6 ”audzierni—a ń980 r. Uwarunkowania zgodnie z 6 ZP. 
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§ 11. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) wyJącza się z zabudowy elektrowniami wiatrowymi caJy teren ”oJowony w obszarze specjalnej ochro-

ny ”ta—ów Natura 2ŃŃŃ ｭOstoja Drawskaｬ; 
2) wyJącza się z zabudowy ele—trowniami wiatrowymi tereny sąsiadu–ące z zabudową miesz—aniową 

w odlegJo`ci do 5Ń0 m; 

3) zachowu–e się ”ozostaJo`ci dawnego zes”oJu dwors—o-parkowego w Kaumierzewie z mowliwo`cią ich 
odtworzenia; 

4) w stosun—u do lasów, bagien oraz ocze— wodnych tworzy się strefy e—otonowe wy—lucza–ące bliwszą 
lo—alizac–ę ele—trowni lub zniszczenie naturalnych zbiorni—ów wodnych i lasówŁ 

§ 12. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ubliczne– - zachowu–e się istnie-

–ący u—Jad dróg ”ublicznychŁ 

§ 13. Ustalenia dotyczące wiel—o`ci dziaJe—, zasad, warun—ów Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci - 

do”uszcza się wydzielenie z terenów rolniczych, terenów związanych z lo—alizac–ą i e—s”loatac–ą elek-

trowni oraz lo—alizac–ą GPźŁ SzczegóJowe warun—i zawarto w § 20 i § 24. 

§ 14. Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego urządzania i uwyt—owania terenów - 
do czasu zainwestowania terenów zgodnie z ustaleniami ”lanu nalewy uwyt—ować go zgodnie z zapisami 

w ewidencji geodezyjnej lub zgodnie z ”rzeznaczeniem o—re`lonym w uchwale. 

§ 15. Ustalenia dotyczące zasad ochrony ludno`ciŁ 

ńŁ Wy—onywanie obie—tów budowlanych ”owinno odbywać się w s”osób za”ewnia–ący ochronę lud-

no`ci zgodnie z wymogami obrony cywilne– o—re`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ 

2Ł Nalewy za”ewnić s—uteczne dziaJanie systemu wy—rywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 

ostrzegania o zagroweniach zgodnie z wymogami obrony cywilne– o—re`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ 

§ 16. Ustalenia dotyczące zasad wy”osawenia oraz obsJugi terenów re—reacy–no-wypoczynkowych - 

nie wystę”u–ąŁ 

§ 17. Ustalenia dotyczące zasad modernizac–i, rozbudowy i budowy systemu komunikacyjnego oraz 

zasad obsJugi —omunikacyjnej. 

ńŁ ObsJugę —omuni—acy–ną terenów nalewy za”ewnić w oparciu o ”odstawowy system dróg sJuwący 
”owiązaniom drogowym wewnętrznym i zewnętrznym na —tóry s—Jada–ą się: 

1) droga —ategorii ”owiatowe– Ie—nica - BiaJowąs ”owiązana z u—Jadem sieci dróg gminnych i we-

wnętrznych w obszarze ob–ętym ”lanem; 
2) sieć dróg —ategorii gminne– i wewnętrzne–Ł 

2. W obrębie systemu —omuni—acy–nego do”uszcza się lo—alizac–ę infrastru—tury techniczne– zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 18. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicz-

ne– oraz zasad obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej. 

ńŁ Sieci infrastru—tury techniczne– obsJugu–ące ele—trownie wiatrowe nalewy ”rowadzić zgodnie z wy-

mogami technologicznymi związanymi z obsJugą ele—trowni w pasach drogowych (na podstawie przepi-

sów odrębnych), w ich sąsiedztwie oraz w obrębie terenów rolniczychŁ Kable ele—troenergetyczne i z nimi 

związane inne ”rzewody oraz linie ele—troenergetyczne na”owietrzne mogą być ”rowadzone w obrębie 
terenów oznaczonych w planie ｭR/EWｬ, ｭRｬ, pod ciekami wodnymi i zadrzewieniami z zachowaniem 

uwarun—owaL wyni—a–ących z ”rze”isów odrębnychŁ 

2Ł źachowu–e się wystę”u–ące w granicach opracowania planu miejscowego sieci elektroenergetycz-

ne. Dopuszcza się li—widac–ę, ”rzebudowę i rozbudowę istnie–ące– infrastru—tury techniczne– oraz w”ro-

wadzenia rozwiązaL zamiennych ”ro–e—towane– infrastru—tury techniczne– ”od warun—iem, we zmiany nie 
s”owodu–ą ”ogorszenia dziaJania istnie–ące– i projektowanej sieci oraz za”ewnią wJa`ciwą, zgodną 

z ustaleniami ”lanu obsJugę terenów i funkcji ustalonych w planie. 

3Ł Poszczególne ele—trownie ”oJączyć liniami ele—troenergetycznymi ze stac–ą ele—troenergetyczną - 
GPźŁ Śo”uszcza się równolegJe do linii energetycznych, uJowenie linii teletechnicznych. 
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4Ł Przy–mu–e się alternatywne ”odJączenie do —ra–owe– sieci ele—troenergetyczne–Ł źa—Jada się ”odJą-
czenie do stacji elektroenergetycznej poza obszarem opracowania lub do stacji zlokalizowanej wariantowo 

(2 lokalizacje) w obszarze opracowania. 

5. Gromadzenie i segregac–a od”adów ”owstaJych w procesie eksploatacji i ich wywóz na zorgani-

zowane zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami s—Jadowis—o od”adówŁ 

6. W obrębie terenów ob–ętych ”lanem do”uszcza się lo—alizac–ę infrastru—tury technicznej 

o znaczeniu lokalnym i ”onadlo—alnym wzdJuw dróg, w ich obrębie zgodnie z ”rze”isami odrębnymi oraz 
wzdJuw sieci ele—troenergetyczne–Ł Parametry infrastru—tury techniczne– ”ro–e—towane– w obrębie ”asów 
drogowych do”uszczonych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych oraz w obszarze terenów rolniczych: 

1) wodociąg - o `rednicy ŚNłOŚ 8Ń÷25Ń mm; 
2) —analizac–a `cie—owa tJoczna - o `rednicy ŚNłOŚ 5Ń÷2ŃŃ mm; 
3) —analizac–a `cie—owa grawitacy–na - o `rednicy ŚNłOŚ 2ŃŃ÷3ń5 mm; 
4) kanalizacja deszczowa - o `rednicy ŚNłOŚ 25Ń÷ńŃŃŃ mm; 
5) gazociąg nis—iego i `redniego ci`nienia o `rednicy 32-150 mm; 

6) —able ele—tryczne `redniego i nis—iego na”ięciaŁ 

7. W obrębie terenów ob–ętych ”lanem do”uszcza się: 

1) lo—alizac–ę infrastru—tury tele—omuni—acy–ne– w obrębie terenu o”racowania o ile nie jest to sprzeczne 

z ”rze”isami odrębnymi; 
2) utrzymanie istnie–ące– i budowa nowej infrastruktury telekomunikacyjnej; 

3) tereny ”rzeznaczone ”od zainwestowanie ”rzyJączyć do istnie–ące– i projektowanej infrastruktury tele-

komunikacyjnej; 

4) lo—alizac–ę masztów i wiew infrastru—tury tele—omuni—acy–ne– zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi 
oraz na innych terenach ob–ętych ”lanem za wy–ąt—iem terenów chronionych od ta—ie– zabudowy 
”rze”isami odrębnymi; 

5) lo—alizac–ę sieci infrastru—tury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych na ten cel w planie, na 

innych terenach przeznaczonych pod zainwestowanie i uwyt—owanie rolnicze o ile s”eJnia–ą wymogi 
”rze”isów odrębnych, w pasach drogowych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi oraz ”o s”eJnieniu wy-

mogów normatywnychŁ 

8. W obrębie terenów ob–ętych ”lanem zna–du–ą się urządzenia meliorac–i wodnych szczegóJowych, 
—tóre zachowu–e sięŁ W przypadku ich kolizji z ”ro–e—towanymi obie—tami nalewy –e ”rzebudować zacho-

wu–ąc drowno`ć caJego systemuŁ 

§ 19. Ustalenia dotyczące zabez”ieczenia lotniczegoŁ 

ńŁ Wszyst—ie wiewe ele—trowni i maszty lokalizowane w obszarze ob–ętym ”lanem mie–scowym (”o-

wywe– ńŃŃ,0 m nad ”oziom terenu) stanowią ”rzesz—ody lotnicze i ze względu na za”ewnienie warun—ów 
bez”ieczeLstwa ruchu cywilnych i wo–s—owych stat—ów ”owietrznych ”odlega–ą zgJoszeniu do Prezesa 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego i wJa`ciwego organu nadzoru nad lotnictwem wo–s—owymŁ 

2Ł Inwestor zobowiązany –est zgodnie z a—tualnie obowiązu–ącymi ”rze”isami odrębnymi do ”owia-

domienia od”owiednich wJadz lotniczych, o ”rzewidywanym terminie za—oLczenia budowy oraz do wy—o-

nania oznakowania przeszkodowego zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami wraz z ”odaniem do—Jadnych 
ws”óJrzędnych geograficznych urządzeL ”owoJu–ąc się na numer ewidencyjny przeszkody lotniczej - od-

”owiedni dla terenów oznaczonych na zaJączni—u graficznymŁ 

3. Przed wydaniem decyzji o ”ozwoleniu na budowę na wszyst—ie staJe i tymczasowe obiekty bu-

dowlane o wyso—o`ci 5Ń,0 m i więce– nalewy do—onać zgJoszenia do Szefostwa SJuwby Ruchu Lotniczego 
SiJ źbro–nych RPŁ 

RozdziaJ 3 

USTALśNIA SźCźśGÓIOWś ŚLA TśRśNÓW FUNKCJONALNYCH 

§ 20. Śla terenów fun—c–onalnych oznaczonych na rysun—u ”lanu symbolami: ń R/EW o pow. 

2,2521 ha, 2 R/EW o pow. 0,2085 ha, 3 R/EW o pow. 34,3496 ha, 4 R/EW o pow. 8,7235 ha, 5 R/EW 

o pow. 25,6768 ha ustala się: 

1. przeznaczenie terenu - tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z nie-

zbędną infrastru—turą techniczną i z drogami eksploatacyjnymi elektrowni; 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego Nr 24 ｦ 3236 ｦ Poz. 378 

 

2. zasady zagospodarowania terenu: 

1) lo—alizac–a do ń6 wiew ele—trowni wiatrowych o mocy do 3,0 MW —awda; 
2) ”omiędzy wiewami —able ”odziemne związane z e—s”loatac–ą ele—trowni, —tóre ”oJączone zostaną ze 

stac–ą ele—troenergetyczną w obrębie obszaru ”lanu lub ”oza jego obszarem; 

3) zachować minimalną strefę e—otonową ”rzy–mu–ąc lo—alizac–ę wiew minŁ: 5Ń,0 m od zwartych za-

drzewieL `ród”olnych, 75,0 m od nieduwych ”owierzchni le`nych oraz sz”alerów i alei, 100,0 m od 

duwych —om”le—sów le`nych oraz 2ŃŃ,0 m od lasu znajdu–ącego się w obszarze specjalnej ochrony 

”ta—ów Natura 2ŃŃŃ ｭOstoja Drawskaｬ ”oJowonego na zachód od drogi Ie—nica - BiaJowąs; 
4) wszyst—ie elementy —onstru—c–i wiewy i turbiny ”owinny być ”omalowane na —olor –asny, ”astelowy, 

nie —ontrastu–ący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refle—sów `wietlnych; 
5) za—az umieszczania na ele—trowniach wiatrowych re—lam za wy–ąt—iem oznaczenia nazwy i symbolu 

”roducenta iłlub wJa`ciciela na gondolach wiatrowych; 
6) ele—trownie wiatrowe wymaga–ą ozna—owania przeszkodowego: nocnego oraz dziennego, zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi; 
7) do”uszcza się instalac–e urządzeL niezbędnych do wJa`ciwe– e—s”loatac–i ele—trowni u ”odstawy wiewy; 
8) zachować normatywną odlegJo`ć wiew ele—trowni od istnie–ących linii elektroenergetycznych lub je 

s—ablować; 
9) odlegJo`ci między wiewami ele—trowni minŁ 350 m i 400 m w zalewno`ci od —ierun—u dominu–ących 

wiatrów; 
10) do”uszcza się instalac–e urządzeL do ”omiaru ”ręd—o`ci i kierunku wiatru w tym masztu o wyso—o`ci 

nie wywsze–, aniweli wyso—o`ć wiewy ele—trowni; 
11) do”uszcza się zrównicowanie wyso—o`ci wiew tyl—o w zwartych zes”oJach ele—trowni tworzących 

wyodrębniony ”rzestrzennie teren fun—c–onalny; 
12) do”uszcza się ”rowadzenie linii WN związane– z obsJugą ele—trowni wiatrowych; 

3. parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosun—u do ”owierzchni terenów - 5%; 

3) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - tereny uwyt—owane rolniczo - 90%; 

4) wyso—o`ć zabudowy - wyso—o`ć wiewy ele—trowni i masztu pomiarowego do 120,0 m n.p.t., naj-

wywsza wyso—o`ć budowli (wiewa ze s—rzydJem) - do 180,0 m nŁ”ŁtŁ, ”rzy wiewy mowliwo`ć lo—alizac–i 
kompaktowej stacji transformatorowej; 

4Ł zasady ochrony `rodowis—a - zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

5Ł zasady zagos”odarowania terenu ”odlega–ącego ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - nie 

wystę”u–ą; 

6Ł ustalenia dotyczące ochrony i —sztaJtowania `rodowiska kulturowego - nie wystę”u–ą; 

7. zasady i warun—i Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci - do”uszcza się wydzielenie z uwyt—owania rol-

niczego terenów ”od drogi e—s”loatacy–ne i wiewe ele—trowni oraz urządzenia za”lecza infrastru—tury 
technicznej w wiel—o`ciach wyni—a–ących z zasad zagospodarowania zawartych w uchwale oraz z uwa-

run—owaL technologicznych; 

8Ł zasady obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1) do —awde– wiewy droga e—s”loatacy–na do–azdowa o szero—o`ci –ezdni do 6,0 m, a ”rzy —awde– wiewy 
plac manewrowy wraz z ”owierzchnią zabudowy wiewy o Jączne– ”owierzchni do ń5ŃŃ m², 

2) obsJuga —omuni—acy–na terenów od dróg: ”owiatowe–, gminne– i dróg wewnętrznych zgodnie z prze-

”isami odrębnymi, ”o”rzez drogi e—s”loatacy–ne ele—trowni; 

9Ł zasady obsJugi w infrastru—turę techniczną zgodnie z § ń8 ustaleL ”lanu; 

ńŃŁ ustalenia dotyczące stawe— ”rocentowych - ustala się staw—ę sJuwącą naliczaniu –ednorazowe– 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci 30% dla terenów na —tórych zlo—alizowane zostaną 
elektrownie oraz drogi eksploatacyjne. 

§ 21. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 6 ZP o pow. 1,8820 ha, 

ustala się: 

1. przeznaczenie terenu - teren zieleni urządzone– - park dworski; 
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2. zasady zagospodarowania terenu: 

1) dąwyć do odtworzenia dawnego u—Jadu ”rzestrzennego ”ar—u; 
2) dąwyć do odtworzenia stawów; 
3) do—onać restaurac–ę ”ar—u szczególnie w za—resie usunięcia zadrzewieL i za—rzaczeL obcych zaJowe-

niom ”ar—owym, uzu”eJnienie drzewostanu zgodnie z ”ierwotnymi zaJoweniami i gatunkami w nim 

wystę”u–ącymi; 

3Ł ustalenia dotyczące ochrony i —sztaJtowania `rodowis—a —ulturowego: 

1) park z XIX w. w stylu —ra–obrazowym, w”isany do re–estru zabyt—ów ”od nr 1118 z dnia 6 ”audzier-

nika 1980 r.; 

2) restaurac–ę ”ar—u ”rze”rowadzić w oparciu o dostę”ną i—onografię; 

4. zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - za—az ”odziaJów; 

5Ł zasady obsJugi —omuni—acy–ne– - zachowu–e się istnie–ący do–azd; 

6. zasady obsJugi w infrastru—turę techniczną - ”odJączenie do sieci infrastru—tury w zakresie nie-

zbędnym do wJa`ciwego uwyt—owania ”ar—u i zgodnie z § ń8 ustaleL ”lanu; 

7Ł ustalenia dotyczące stawe— ”rocentowych - ustala się staw—ę sJuwącą naliczaniu –ednorazowe– 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci Ń,Ń0% dla projektowanego przeznaczenia terenu. 

§ 22. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 7 RM o pow. 0,1732 ha, 

ustala się: 

1. przeznaczenie terenu - teren zabudowy zagrodowej - mieszkaniowej; 

2. zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zago-

spodarowania terenu - dąwyć do odtworzenia dawne– zabudowy - dworu i u—Jadu ”rzestrzennegoŁ Odtwo-

rzenie dawnego budynku w za—resie gJównych ”arametrów i zasad zagospodarowania, bez zabudowy 

gospodarczej. Zabudowa gospodarcza w obrębie –ednost—i 8 RUŁ Śwór i ”rzylegJy ”ar— dworski (6 ZP) 

”owinny tworzyć –ednolitą caJo`ć ”rzestrzenną i uwyt—ową; 

3. parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu; 

2) ”ozostaJe wiel—o`ci w nawiązaniu do dawne– zabudowy w oparciu o dostę”ną i—onografię; 

4Ł zasady ochrony `rodowis—a - zachować ”oza terenem zabudowy stary drzewostan; 

5Ł zasady zagos”odarowania terenu ”odlega–ącego ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - nie 

wystę”u–ą; 

6Ł ustalenia dotyczące ochrony i —sztaJtowania `rodowis—a —ulturowego - teren obejmuje obszar na 

—tórym zlo—alizowany byJ dwór do ro—u ń987Ł Przylega on do ”ar—u dwors—iego w związ—u z czym jego 

zagos”odarowanie oraz ogrodzenie nalewy ta— wy—onać, aweby tworzyJy –edną formę ”rzestrzenną; 

7. zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - nie wystę”u–ą; 

8Ł zasady obsJugi —omuni—acy–ne– - dojazd z drogi; 

9Ł zasady obsJugi w infrastru—turę techniczną: 

1) docelowo ”odJączenie do istnie–ące– i ”ro–e—towane– zbiorcze– sieci ogólne– wszyst—ich s—Jadni—ów 
infrastru—tury techniczne–; do”uszcza się czasowo rozwiązania lo—alne; 

2) usuwanie nieczysto`ci staJych - po segregacji gromadzenie w pojemnikach zamykanych na terenie 

wJasne– ”oses–i z zachowaniem odlegJo`ci wyni—a–ących z odrębnych ”rze”isów; wywóz ”o segregac–i 
na zorganizowane s—Jadowis—o od”adów; 

ńŃŁ ustalenia dotyczące stawe— ”rocentowych - ustala się staw—ę sJuwącą naliczaniu –ednorazowe– 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci Ń,Ń% dla ”ro–e—towanego ”rzeznaczenia terenuŁ 
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§ 23. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem - 8 RU o pow. 1,7563 ha 

ustala się: 

1. przeznaczenie terenu - teren rolniczy z dopuszczaniem zabudowy zagrodowej w gospodarstwie 

rolnym i ogrodniczym; 

2. zasady zagospodarowania terenu: 

1) budynek mieszkalny od strony drogi; 

2) zabudowa gospodarcza w gJębi dziaJ—i; dąwyć do odtworzenia dawne– zabudowy gos”odarcze– i jej 

u—Jadu przestrzennego; 

3. parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od drogi; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i - 15%; 

3) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60%; 

4) wyso—o`ć zabudowy, geometria dachu: 
a) budynek mieszkalny - wyso—o`ć —alenicy do 9,0 m, dach dwu lub wielospadowy o pochyleniu 

”oJci dachowych od 3Ń° do 5Ń°, w dachu do”uszcza się o—na ”oJaciowe, lukarny i wystawki, 

b) budynki gospodarcze - wyso—o`ć —alenicy do 8,0 m, ”ozostaJe ”arametry zgodnie z uwarunko-

waniami technicznymi; 

4Ł zasady ochrony `rodowis—a ”rzyrodniczego - nie wystę”u–ą; 

5Ł zasady zagos”odarowania terenu ”odlega–ącego ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - za-

bez”ieczyć teren ”rzed odcie—ami, —tóre mogJyby dostać się do ”rzylegJego strumienia; 

6Ł ustalenia dotyczące ochrony i —sztaJtowania `rodowis—a —ulturowego - teren byJe– zabudowy fol-

warczne– związane– z byJym dworem (7 RM)Ł Śąwyć do odtworzenia dawne– zabudowy gos”odarcze– i jej 

u—Jadu ”rzestrzennego w oparciu o dostę”ną i—onografię; 

7. zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z ”rze”isami odrębnymi dla terenów 
rolniczych; 

8Ł zasady obsJugi —omuni—acy–ne– - dojazd z ”rzylegJe– drogi; 

9Ł zasady obsJugi w infrastru—turę techniczną: 

1) docelowo ”odJączenie do istnie–ące– i ”ro–e—towane– zbiorcze– sieci ogólne– wszyst—ich s—Jadni—ów 
infrastru—tury techniczne–; do”uszcza się czasowo rozwiązania lo—alne; 

2) usuwanie nieczysto`ci staJych - po segregacji gromadzenie w pojemnikach zamykanych na terenie 

wJasne– ”oses–i z zachowaniem odlegJo`ci wyni—a–ących z odrębnych ”rze”isów; wywóz ”o segregac–i 
na zorganizowane s—Jadowis—o od”adów 

ńŃŁ ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się staw—ę sJuwącą naliczaniu –ednorazowe– 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci Ń,Ń% dla ”ro–e—towanego ”rzeznaczenia terenu. 

§ 24. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 9a EE o pow. 0,50 ha i 9b EE 

o pow. 0,50 ha ustala się: 

1. przeznaczenie terenu - teren stacji elektroenergetycznej; 

2. zasady zagospodarowania terenu - stacje elektroenergetyczna SN/WN –a—o alternatywne ”odJącze-

nie elektrowni do sieci krajowej, w przypadku rezygnacji - uwyt—owanie rolnicze; 

3. parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu 15,0 m od linii rozgranicza–ące– ”rzylegJe– 
drogi; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i - 70%; 

3) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 10%; 

4) wyso—o`ć zabudowy, geometria dachu - wyni—a–ą z uwarun—owaL technicznych i technologicznych; 

4Ł zasady ochrony `rodowis—a ”rzyrodniczego - nie wystę”u–ą; 
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5Ł zasady zagos”odarowania terenu ”odlega–ącego ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - te-

ren musi być ta— zagos”odarowany, aweby nie do”u`cić do ”rzedostania się do gruntu ole–ów, a oddzia-

Jywanie ele—troenergetyczne nie mowe ”rze—raczać do”uszczalnych wiel—o`ci w stosun—u do ”rzylegJych 
terenów; 

6Ł ustalenia dotyczące ochrony i —sztaJtowania `rodowis—a —ulturowego - nie wystę”u–ą; 

7. zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - ”owierzchnię dziaJ—i wydzielić do wiel—o`ci 
wyni—a–ące– ze względów technologicznych i nie wię—szych, aniweli o—re`lone ”owywe–; 

8Ł zasady obsJugi —omuni—acy–ne– - dojazd z drogi gminnej na teren 9a EE i z drogi powiatowej na te-

ren 9b EE zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

9Ł zasady obsJugi w infrastru—turę techniczną - ”odJączenie do sieci ele—troenergetyczne– liniami —a-

blowymi podziemnymi i linią na”owietrzną WN; 

ńŃŁ ustalenia dotyczące stawe— ”rocentowych - ustala się staw—ę sJuwącą naliczaniu –ednorazowe– 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci 3ŃŁŃ0% dla projektowanego przeznaczenia terenu. 

§ 25. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem: 10 R o pow. 2,4216 ha, 

11 R o pow. 3,2237 ha, 12 R o pow. 47,5994 ha, 13 R o pow. 5,9496 ha, 14 R o pow. 21,0273 ha, 

15 R o pow. 21,8100 ha, 16 R o pow. 25,6367 ha, 17 R o pow. 14,9806 ha, ustala się: 

1. przeznaczenie terenu - tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, 

infrastru—tury tele—omuni—acy–ne– oraz dróg e—s”loatacy–nych ele—trowni; 

2. zasady zagospodarowania terenu: 

1) tereny uwyt—owane rolniczo, niezabudowane budyn—ami z dopuszczeniem lokalizacji sieci infrastruktu-

ry technicznej nadziemnej i podziemnej, infrastruktury telekomunikacyjnej i dróg e—s”loatacy–nych 
elektrowni; 

2) do”uszcza się zalesienie gruntów nis—ich —las w re–onach nie —olidu–ących z elektrowniami wiatrowy-

mi i infrastru—turą techniczną; 

3Ł zasady ochrony `rodowis—a ”rzyrodniczego: 

1) zachować ocz—a wodne i `ród”olne zadrzewienia nad cie—ami wodnymi i oczkami wodnymi; 

2) teren ń4 R uwyt—ować rolniczo dąwąc do ”rowadzenia gos”odar—i ”roe—ologiczne– w związ—u z jego 

”oJoweniem w obrębie obszaru s”ec–alne– ochrony ”ta—ów Natura 2ŃŃŃ ｭOstoja Drawskaｬ dla —tórego 
obowiązu–ą ustalenia zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

4Ł zasady zagos”odarowania terenu ”odlega–ącego ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - nie 

wystę”u–ą; 

5Ł ustalenia dotyczące ochrony i —sztaJtowania `rodowis—a —ulturowego - na terenie funkcjonalnym 

ń3 R wystę”u–e strefa ｭW IIIｬ ograniczone– ochrony stanowis—a archeologicznegoŁ Obowiązu–ą warun—i 
ochrony zgodnie z § ńŃ ustaleL ”lanu; 

6. zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - ”oza ”odziaJami wyni—a–ącymi z ”rze”isów od-

rębnych do”uszcza się wydzielenie dróg e—s”loatacy–nych do–azdowych do ele—trowni; 

7Ł zasady obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1) obsJuga terenów ”o”rzez ”rzylegJe drogi ”owiatowe, gminne i wewnętrzne; 
2) do”uszcza się budowę dróg e—s”loatacy–nych do–azdowych do ele—trowni wiatrowych za wy–ąt—iem 

terenu ń4 R, —tóry –est wyJączony z lokalizacji elektrowni i w związ—u z tym nie ”ro–e—tu–e się tuta– 
dróg e—s”loatacy–nych; 

8Ł zasady obsJugi w infrastru—turę techniczną - zgodnie z § ń8 ustaleL ”lanu; 

9Ł ustalenia dotyczące stawe— ”rocentowych - ustala się staw—ę sJuwącą naliczaniu –ednorazowe– 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci 30% dla dziaJe— na —tórych zlo—alizowane zostaną drogi 
e—s”loatacy–ne, dla ”ozostaJych Ń,0%. 
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§ 26. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem: 18 ZL o pow. 0,9253 ha, 

19 ZL o pow. 0,4747 ha, 20 ZL o pow. 15,8992 ha, 21 ZL o pow. 3,1858 ha, 22 ZL o pow. 0,4005 ha, 

23 ZL o pow. 0,4266 ha, 24 ZL o pow. 2,5585 ha ustala się: 

1. przeznaczenie terenu - lasy; 

2Ł zagos”odarowanie terenów zgodnie z ”lanem urządzania lasu; 

3Ł zasady ochrony `rodowis—a ”rzyrodniczego: 

1) zachować ocz—a wodne, bagna z gatun—ami ro`lin, ”Jazów i gadów ”odlega–ących ochronie oraz `ród-

le`ne, stare zadrzewienia nad ”oto—ami i oczkami wodnymi; 

2) tereny 18 ZL i ń9 źL ”oJowone są w obrębie obszaru s”ec–alne– ochrony ”ta—ów Natura 2ŃŃ0 ｭOstoja 

Drawskaｬ dla —tórego obowiązu–ą ustalenia zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

4Ł zasady obsJugi —omuni—acy–ne– - zachowu–e się istnie–ące do–azdy; 

5Ł ustalenia dotyczące stawe— ”rocentowych - ustala się staw—ę sJuwącą naliczaniu –ednorazowe– 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci Ń,Ń%Ł 

§ 27. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem: 25 W o pow. 0,0458 ha, 

26 W o pow. 0,0781 ha, 27 W o pow. 0,0482 ha, 28 W o pow. 0,0540 ha, 29 W o pow. 0,0119 ha, 

30 W o pow. 0,0438 ha, 31 W o pow. 0,0364 ha, 32 W o pow. 0,5093 ha, 33 W o pow. 0,0440 ha 

ustala się: 

ńŁ ”rzeznaczenie terenów - rowy; 

2Ł zagos”odarowanie terenów - zachować sieć rowów z ”rzylegJym zadrzewieniem; 

3Ł zasady ochrony `rodowis—a - za—az osuszania, tereny te nalewy tra—tować –a—o cenne bioto”y i re-

mizy ptasie; 

4Ł zasady obsJugi —omuni—acy–ne– - tereny ”oJowone w obrębie terenów rolniczych, do–azdy istnie–ące; 

5. ustalenia dotyczące stawe— ”rocentowych - ustala się staw—ę sJuwącą naliczaniu –ednorazowe– 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci Ń,Ń%Ł 

§ 28. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem: 34 N o pow. 0,1452 ha, 

35 N o pow. 0,3280 ha, 36 N o pow. 0,2503 ha, 37 N o pow. 0,1137 ha, 38 N o pow. 0,9073 ha, 39 

N o pow. 3,1103 ha, 40 N o pow. 0,0731 ha, 41 N o pow. 0,1309 ha, 42 N o pow. 0,0289 ha, 43 N 

o pow. 0,2713 ha, 44 N o pow. 0,1565 ha, 45 N o pow. 0,2156 ha, 46 N o pow. 0,2210 ha, 47 N 

o pow. 0,3113 ha ustala się: 

1. przeznaczenie terenu - tereny nieuwyt—ów - ocz—a wodne, bagna oraz tereny ”odmo—Jych Ją—; 

2Ł zasady ochrony `rodowis—a - zachować ocz—a wodne i tereny bagienne z ”rzylegJym zadrzewie-

niem, bez osuszania, tra—tu–ąc –e –a—o cenne bioto”y i remizy ptasie. W obrębie terenów Ją— ”odmo—Jych 
do”uszcza się meliorac–ę wy—onaną w ta—i s”osób, aweby zniszczeniu nie ulegJy wy—sztaJcone tam cenne 

siedliska i rolnicze uwyt—owanie tych terenów; 

3Ł zasady zagos”odarowania terenu ”odlega–ącego ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - nie 

wystę”u–ą; 

4Ł ustalenia dotyczące ochrony i —sztaJtowania `rodowis—a —ulturowego - nie wystę”u–ą; 

5. zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

6. zasady obsJugi —omuni—acy–ne– - tereny ”oJowone w obrębie terenów rolniczych - do–azdy istnie–ące; 

7Ł ustalenia dotyczące stawe— ”rocentowych - ustala się staw—ę sJuwącą naliczaniu jednorazowej 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci Ń,Ń% dla ”ro–e—towanego ”rzeznaczenia terenuŁ 
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RozdziaJ 4 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 29. źmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego na cele nierolnicze ”od 
fundamenty wiew i eksploatacyjne drogi dojazdowe o Jączne– ”owierzchni 4,Ń77 ha, w tym: RIV o po-

wierzchni 2,029 ha, RV o powierzchni 1,419 ha i RVI o powierzchni 0,629 ha. 

§ 30. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi BarwicŁ 

§ 31. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego i ”odlega zamieszczeniu na stronie internetowe– Urzędu Mie–s—iego 

w Barwicach. 

 

 Przewodniczący  
 

Edward Trejnis 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr III/14/2010 

Rady Miejskiej w Barwicach 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr III/14/2010 

Rady Miejskiej w Barwicach 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr III/14/2010 

Rady Miejskiej w Barwicach 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania ”rzestrzennego dla terenów ”oJowonych 

w gminie Barwice ｭBudowa farm elektrowni wiatrowychｬ (obr. Sulikowo) 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) Rada Miejska w Barwicach rozstrzyga, co nastę”u–e: 
Śo ”ro–e—tu mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenów ”oJowonych w gminie 

Barwice ｭBudowa farm elektrowni wiatrowychｬ (obrŁ Suli—owo) wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz 
z ”rognozą oddziaJywania na `rodowis—o w dniach od 2 listopada do 26 listopada 2010 r. w wyznaczo-

nym terminie do 20 grudnia 2010 r. nie wniesiono uwag. 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr III/14/2010 

Rady Miejskiej w Barwicach 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Barwicach o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym 

”lanie zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenów ”oJowonych w gminie Barwice ｭBudowa 

farm elektrowni wiatrowychｬ (obr. Sulikowo) inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) Rada Miejska w Barwicach rozstrzyga co nastę”u–eŁ 
Z ustaleL zawartych w planie oraz z przeprowadzonej analizy i wy—onane– ”rognozy s—ut—ów finansowych 
uchwalenia ”lanu wyni—a, iw –ego ”rzy–ęcie oraz realizac–a za”isanych w nim zadaL z zakresu infrastruktu-

ry techniczne– nie ”ociągnie za sobą wydat—ów z budwetu miasta i gminy. 

Wszelkie inwestycje i na—Jady wyni—a–ące z realizac–i za”isów ”rzedmiotowe– uchwaJy, a więc i inwestycje 

w za—resie infrastru—tury techniczne– są wyni—iem realizac–i zamierzeL Inwestora i będą w caJo`ci finan-

sowane ze `rod—ów ”ozabudwetowych. 
378
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UCHWAIA NR IV/24/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE 

 z dnia 27 stycznia 2011 r. 

w s”rawie ”oboru od osób fizycznych ”odatku rolnego, ”odatku le`nego i podatku 

od nieruchomo`ci w drodze inkasa oraz okre`lenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, 

poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, 

poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 12 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, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475) 


