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UCHWAIA NR IV/24/11 

 RAŚY GMINY BIAIOGARŚ 

 z dnia 28 stycznia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację 

farm elektrowni wiatrowych w Gminie BiaJogardŁ 

 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, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; 

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 

poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) 

Rada Gminy BiaJogard uchwala, co nastę”uje: 
RozdziaJ ń 

Przepisy wstępne 

§ 1. 1Ł Zgodnie z uchwaJą Nr XXVIł152ł08 Rady Gminy BiaJogard z dnia 14 ”audziernika 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia ”lanu, zmienionej uchwaJą Nr XXXVIł215ł09 Rady Gminy BiaJo-

gard z dnia 29 czerwca 2009 i uchwaJą Nr XLIVł271ł10 Rady Gminy BiaJogard z dnia 9 marca 2010 r., 

”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny BiaJogard uchwalonego uchwaJą Nr XLVIIł294ł10 Rady Gminy BiaJogard z dnia 27 maja 2010 r., 

uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ”od lokalizację farm elektrowni wiatro-

wych i terenu wydobycia kruszyw w obszarze administracyjnym Gminy BiaJogard (Farmy: ｭPodwilczeｬ, 
ｭGruszewoｬ, ｭRzyszczewoｬ, ｭNasutowoｬ, ｭKo`ciernicaｬ i ｭLulewicełRedlinoｬ)Ł 

2Ł Plan obejmuje obszar ”oJowony w czę`ci obrębów Lulewice, Redlino, Nasutowo, Zagórze, Kamo-

sowo, Podwilcze, Ięczno, Laski, Gruszewo, Nawino, Rzyszczewo, Czarnowęsy, Byszyno, Pękanino, Ko-

`ciernica, Śargikowo i Pomianowo w gminie BiaJogard o Jącznej ”owierzchni 3020,91 ha. 

3Ł Granice ”lanu ”rzedstawione są na zaJącznikach nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E i 1F do niniejszej uchwaJy - 
rysunki planu w skali 1:5000. 

4Ł Przedmiotem ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego jest ”rzeznaczenie terenów o dotychczaso-

wym uwytkowaniu rolniczym na tereny rolnicze z mowliwo`cią lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz 

z sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej oraz ”rzeznaczenie terenu ”od wydobycie kruszywŁ 

5Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJączniki nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E i 1F - rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w skali 1:5000; 

2) zaJączniki nr 2A.1, 2A.2, 2B.1, 2B.2, 2B.3, 2C, 2D.1, 2D.2, 2E.1, 2E.2, 2F.1 i 2F.2 - rysunki miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000; 

3) zaJączniki nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 i 3.6 - wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego gminy BiaJogardｬ; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego; 

5) zaJącznik nr 5 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej nalewących do zadaL wJasnych gminyŁ 

§ 2. 1Ł Na obszarze ”lanu, ustala się: 

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

zagospodarowania, a takwe szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

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

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki inten-

sywno`ci zabudowy; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
4) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci; 
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5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

6) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
7) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ciŁ 

2. Ustalenia planu zawarte w tek`cie uchwaJy obejmują: 

1) R - teren upraw polowych z zakazem lokalizacji zabudowy; 

2) ZL - tereny le`ne; 
3) EW/R - teren lokalizacji elektrowni wiatrowych, infrastruktury towarzyszącej i upraw polowych; 

4) P, U - tereny zabudowy produkcyjno - usJugowej; 
5) EE - teren stacji transformatorowej - GPZ; 

6) PE - teren eksploatacji kruszywa naturalnego; 

7) ZP - zieleL ”arkowa; 
8) ZCn - teren nieczynnego cmentarza; 

9) KD.L - teren drogi publicznej - lokalnej; 

10) KDW - teren dróg wewnętrznych; 
11) TK - tereny kolejowe. 

3Ł Przebieg linii rozgraniczających dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lać ”o”rzez odczyt 
osi odpowiednich linii z rysunku planu. 

RozdziaJ 2 

Przepisy ogólne 

§ 3. 1. Ustalenia z zakresu obsJugi inwynieryjnej: 

1) elektrownie będą ”racowaJy bezobsJugowo, w związku z tym nie zachodzi potrzeba uzbrojenia terenu 

w sieci wodociągowe i kanalizacyjne; 

2) inwestor zobowiązany jest do ”owiadomienia od”owiednich wJadz lotniczych, o przewidywanych 

terminach ukoLczenia budowy elektrowni wiatrowych oraz wykonania oznakowania ”rzeszkodowego 
zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami i ”odania dokJadnych ws”óJrzędnych lokalizacji elektrowni wia-

trowych; 

3) elektrownie ”oJączyć liniami elektroenergetycznymi ze stacją elektroenergetyczną - GPZ; dopuszcza 

się, równolegJe do linii elektroenergetycznych, uJowenie linii teletechnicznych oraz na terenie o”raco-

wania sieci infrastruktury technicznej; do”uszcza się ”rzebudowę istniejącej infrastruktury elektro-

energetycznej dla ”otrzeb realizacji ustaleL ”lanu w przypadku kolizji z ”lanowaną lokalizacją wiew 
elektrowni wiatrowych po uprzednim uzgodnieniu z gestorem sieci; 

4) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Morzyczyn - Dunowo 

wraz ze strefą oddziaJywania - pasem technologicznym, o szeroko`ci 80,0 m (po 40,0 m od osi linii 

w obu kierunkach); lokalizacje wszelkich obiektów i sieci infrastrukturalnych, na terenie pasa techno-

logicznego, ”odlegają ”rze”isom odrębnym; 

2. W zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 

1) na eta”ie wykonywania oceny oddziaJywania na `rodowisko ”lanowanych elektrowni wiatrowych 
nalewy okre`lić w”Jyw drgaL generowanych ”rzez wiatraki na florę, faunę i ”roces jaJowienia gleby; 

2) na ”odstawie badaL hydrogeologicznych na terenie wydobycia kruszywa naturalnego nalewy okre`lić 
strefę oddziaJywania ko”alni na stosunki wodne otoczenia w s”osób wykluczający mowliwo`ć nega-

tywnego oddziaJywanie na zabytkowy ”ark w Podwilczu oraz lasy otoczenia; 

3) konieczno`ć ”rze”rowadzenia, z ”eJnym uwzględnieniem okresu rozrodczego i okresu wegetacji ro-

`lin, monitoringu ”rzedinwestycyjnego oraz monitoringu skutków inwestycji na `rodowisko ”rzyrodni-

cze, ze szczególnym uwzględnieniem migrujących zwierząt i ostoi ich bytowania nalewy ustalić na 

”odstawie ”rze”isów odrębnych; w ”rzy”adku stwierdzenia negatywnego w”Jywu na migrujące zwie-

rzęta lub ostoje ich bytowania inwestor mowe być zobowiązany do ”odjęcia dziaJaL ratunkowych 
w celu minimalizacji zagroweL; 

4) wystę”ujące w granicach opracowania urządzenia drenarskie i melioracyjne muszą być zachowane; 
w przypadku kolizji z ”rojektowanymi urządzeniami i sieciami nalewy ”rzebudować istniejącą sieć me-

lioracyjną; 
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5) teren lokalizacji elektrowni wiatrowych znajduje się w sąsiedztwie obszaru objętego granicą obszaru 
Natura 2000 ｭŚolina Radwi, Chocieli i Chotliｬ - PLH320022 i objęty granicami obszaru Natura 2000 
ｭŚorzecze Parsętyｬ - PLH320007ｬŁ Konieczno`ć ”rze”rowadzenia ”rocedur w sprawie ocen oddzia-

Jywania inwestycji na `rodowisko oraz strategicznej oceny oddziaJywania na `rodowisko 
z wykazaniem oddziaJywania elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną na stan siedlisk 
”rzyrodniczych oraz chronionych gatunków ro`lin i zwierząt, dla których ochrony zostaJ wyznaczony 
obszar Natura 2000; 

6) fragment terenu o”racowania ”lanistycznego objęty granicami ”ro”onowanego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu OCHK, obowiązuje: 
a) usunięcie istniejących dzikich wysy”isk `mieci oraz zakaz tworzenia nastę”nych, 
b) zakaz zmiany stosunków wodnych, 
c) zakaz zmiany ”rzeznaczenia uwytków zielonych w uwytki rolne, 
d) zakaz wykonywania melioracji osuszających, 
e) zakaz budowy stawów rybnych; 

7) fragment terenu o”racowania objęty granicami ”ro”onowanego zes”oJu ”rzyrodniczo - krajobrazowe-

go, obowiązują: 
a) zakaz stosowania zrębów zu”eJnych, 
b) zakaz odwadniania olsów bagiennych, 
c) utrzymywanie `ródle`nych stawów, 
d) stosowanie w odnowieniach gatunków zgodnych z ro`linno`cią ”otencjalną; 

8) na terenie o”racowania znajdują się ”ro”onowane do utworzenia wedJug Waloryzacji Przyrodniczej 

Gminy BiaJogard, obszary cenne ”rzyrodniczo oraz ”ro”onowane uwytki ekologiczne - o znaczeniu 

biocenotycznym i krajobrazowym z nastę”ującymi ograniczeniami w zagospodarowaniu: 

a) zakaz zabudowy i grodzenia terenu, 

b) zakaz wwowenia `mieci, 

c) zakaz eksploatacji torfu, 

d) zakaz zmiany stosunków wodnych, 
e) wznoszenia urządzeL JowieckichŁ 

3. Ustalenia z zakresu ochrony `rodowiska kulturowego: 

1) na terenie objętym ”lanem znajduje się stanowisko archeologiczne objęte strefą ｭW IIｬ czę`ciowej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, do”uszczającej inwestowanie ”od okre`lony-

mi warunkami; w strefie ｭW IIｬ 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 w granicach strefy, wy”rzedzających 

roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre`lonych ”rze”i-

sami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 
2) na terenie objętym ”lanem znajdują się stanowiska archeologiczne objęte strefą 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 stanowi-

ska ujęte w ewidencji sJuwby konserwatorskiej, w granicach których obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

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

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 
RozdziaJ 3 

Przepisy szczegóJowe 

§ 4. Na terenach, o Jącznej ”owierzchni 803,20 ha, oznaczonych na zaJącznikach graficznych nr 1A, 

1B, 1C, 1D, 1E i 1F, symbolem ZL, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: tereny le`ne; 
2) zagospodarowanie zgodnie z ”lanem urządzania lasu; 
3) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Morzyczyn - Dunowo 

wraz z ”asem technologicznym, na terenie którego obowiązują ograniczenia jego uwytkowania 
i zagospodarowania zgodnie z RozdziaJem 2, § 3, ust. 1, pkt 4 niniejszej uchwaJy; 
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4) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV wraz z pasem technologicznym, 

na terenie którego obowiązują ograniczenia jego uwytkowania i zagospodarowania zgodnie z przepi-

sami odrębnymi; 
5) fragment terenu objęty granicami obszaru Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ - PLH320007 (zaJącznik 

nr 1B i 1E), ”ro”onowanego obszaru chronionego krajobrazu (zaJącznik nr 1A), proponowanego ze-

s”oJu ”rzyrodniczo - krajobrazowego (zaJącznik nr 1B) - zasady ochrony `rodowiska zgodnie z Roz-

dziaJem 2, § 3, ust. 2 niniejszej uchwaJy; 
6) fragment terenu objęty granicami obszaru cennego ”rzyrodniczo (zaJącznik nr 1E) - zasady ochrony 

`rodowiska zgodnie z RozdziaJem 2, § 3, ust. 2 niniejszej uchwaJy; 
7) fragmenty terenu objęte strefą ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obo-

wiązują ustalenia RozdziaJu 2, § 3, ust. 3 niniejszej uchwaJy; 

§ 5. Na terenach, o Jącznej ”owierzchni 1898,45 ha, oznaczonych na zaJącznikach graficznych 
nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, i 1F (w skali 1:5000) oraz 2A.1, 2C, 2D.2 i 2F.2 (w skali 1:2000) symbolem R, 

ustala się: 

1) przeznaczenie: teren upraw polowych; 

2) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci infrastruktury 

technicznej; 

4) do”uszcza się instalacje masztów i urządzeL do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru; 

5) do”uszcza się mowliwo`ć ”odziaJów geodezyjnych uwytków rolnych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
6) do”uszcza się wykorzystanie terenu ”od budowę dróg montawowych oraz dróg dla celów serwiso-

wych w okresie eksploatacji elektrowni wiatrowych; 

7) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV, relacji Krajnik - Dunowo wraz 

z ”asem technologicznym, na terenie którego obowiązują ograniczenia jego uwytkowania i zagospoda-

rowania zgodnie z RozdziaJem 2, § 3, ust. 1 niniejszej uchwaJy i ”rze”isami odrębnymi; 
8) ”rzez teren ”rzebiegają istniejące ko”alniane gazociągi wysokiego ci`nienia, na terenie którego obo-

wiązują ograniczenia jego uwytkowania i zagospodarowania zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
9) fragment terenu objęty granicami obszaru i terenu górniczego ｭBiaJogardｬ (zaJącznik 1A), na terenie 

zlokalizowane są urządzenia techniczne związane z eks”loatacją zJowa gazu ziemnego BiaJogard mŁinŁ 
odwierty czynne gazowe, odwierty obserwacyjne czynne oraz odwierty zlikwidowane, które wraz ze 

strefami ochronnymi stanowią ograniczenia w zabudowie - obowiązują ”rze”isy odrębne; 
10) fragment terenu objęty granicami obszaru Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ - PLH320007 (zaJącznik 

nr 1B i 1ś), ”ro”onowanego obszaru chronionego krajobrazu (zaJącznik nr 1A, 1B i 1D), proponowa-

nego zes”oJu ”rzyrodniczo - krajobrazowego (zaJącznik nr 1B), ”ro”onowanych uwytków ekologicz-

nych (zaJącznik nr 1D i 1F), obszarów cennych ”rzyrodniczo (zaJącznik nr 1E i 1F) - zasady ochrony 

`rodowiska zgodnie z RozdziaJem 2, § 3, ust. 2 niniejszej uchwaJy; 
11) fragment terenu objęty granicami ”ro”onowanego obszaru strefy ochronnej ujęcia wody - zasady 

ochrony `rodowiska zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
12) fragmenty terenu objęte strefą ｭW IIｬ i ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 

- obowiązują ustalenia RozdziaJu 2, § 3, ust. 3 niniejszej uchwaJy; 

§ 6. Na terenach, o Jącznej ”owierzchni 9,33 ha, oznaczonych na zaJączniku graficznym nr 2A.1 

i 2A.2 symbolem 1 EW/R o powierzchni 1,53 ha, 2 EW/R o powierzchni 5,09 ha, 3 EW/R o powierzchni 

1,55 ha, 4 EW/R o powierzchni 1,16 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: obszar lokalizacji do 5 wiew elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW, o Jącznej 
mocy do 17,5 MW; 

2) ”oza obszarem lokalizacji wiewy, ”laców montawowych i dróg eks”loatacyjnych uwytkowanie rolnicze; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć skrajnego ”unktu wirnika w pozycji pionowej - 200 m, 

b) nie”rzekraczalna linia zabudowy dla fundamentów wiew elektrowni wiatrowych - wedJug rysunku 
planu, 

c) w celu s”eJnienia warunków wynikających z norm do”uszczalnego ”oziomu haJasu, lokalizację 
wiew do”uszcza się w odlegJo`ci minimum 400 m od zabudowy mieszkaniowej lub innej przezna-

czonej na staJy ”obyt ludzi, 
d) minimalna odlegJo`ć między wiewami - 300 m, 

e) wszystkie elementy konstrukcji wiewy i turbiny ”owinny być ”omalowane na kolor jasny, ”aste-

lowy, nie kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów `wietlnych, 
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f) zakaz umieszczania na elektrowniach wiatrowych reklam za wyjątkiem oznaczenia nazwy i sym-

bolu ”roducenta iłlub wJa`ciciela na gondolach wiatrowych, 
g) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania ”rzeszkodowego: nocnego oraz dziennego, zgod-

nie z obowiązującymi ”rze”isami, 
h) do”uszcza się instalacje urządzeL do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru, 

i) do”uszcza się wykorzystanie terenu ”od budowę ”laców i dróg montawowych oraz dróg dla ce-

lów serwisowych w okresie eksploatacji, 

j) do”uszcza się ”rowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, zgodnie z wymogami 

obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych ”rze”isów branwowych oraz sieci, obiektów 
i urządzeL infrastruktury technicznej, 

4) do”uszcza się mowliwo`ć ”odziaJów geodezyjnych uwytków rolnych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
5) przez teren o symbolu 4 EW/R przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV wraz z pasem 

technologicznym, na terenie którego obowiązują ograniczenia jego uwytkowania i zagospodarowania 

zgodnie z RozdziaJem 2, § 3, ust. 1 niniejszej uchwaJy; 
6) teren o symbolu 4 EW/R objęty granicami obszaru i terenu górniczego ｭBiaJogardｬ - obowiązują ”rze-

”isy odrębne; 
7) obsJugę komunikacyjną terenu od dróg ”ublicznych ”o”rzez drogi wewnętrzne ogólnodostę”ne i drogi 

realizowane na czas budowy, montawu i celów serwisowych w okresie eksploatacji; 

8) obsJugę inwynieryjną i zasady ochrony `rodowiska zgodnie z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 7. Na terenie, o Jącznej ”owierzchni 7,94 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 2B.1, 2B.2 

i 2B3, symbolem 5 EW/R o powierzchni 1,83 ha, 6 EW/R o powierzchni 3,86 ha, 7 EW/R o powierzchni 

2,25 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: obszar lokalizacji do 3 wiew elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW, 

o Jącznej mocy do 10,5 MW; 

2) ”oza obszarem lokalizacji wiewy uwytkowanie rolnicze; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć skrajnego ”unktu wirnika w pozycji pionowej - 200 m, 

b) nie”rzekraczalna linia zabudowy dla fundamentów wiew elektrowni wiatrowych - wedJug rysunku 
planu, 

c) w celu s”eJnienia warunków wynikających z norm dopuszczalnego ”oziomu haJasu, lokalizację 
wiew do”uszcza się w odlegJo`ci minimum 400 m od zabudowy mieszkaniowej lub innej przezna-

czonej na staJy ”obyt ludzi, 
d) minimalna odlegJo`ć między wiewami - 300 m, 

e) wszystkie elementy konstrukcji wiewy i turbiny ”owinny być ”omalowane na kolor jasny, ”aste-

lowy, nie kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów `wietlnych, 
f) zakaz umieszczania na elektrowniach wiatrowych reklam za wyjątkiem oznaczenia nazwy 

i symbolu ”roducenta iłlub wJa`ciciela na gondolach wiatrowych, 

g) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania ”rzeszkodowego: nocnego oraz dziennego, zgod-

nie z obowiązującymi ”rze”isami, 
h) do”uszcza się instalacje urządzeL do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru, 

i) do”uszcza się wykorzystanie terenu ”od budowę ”laców i dróg montawowych oraz dróg dla ce-

lów serwisowych w okresie eksploatacji, 

j) do”uszcza się ”rowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, zgodnie z wymogami 

obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych ”rze”isów branwowych oraz sieci, obiektów 
i urządzeL infrastruktury technicznej; ”rzez teren o symbolu 6 EW/R przebiega napowietrzna linia 

elektroenergetyczna 15 kV wraz z ”asem technologicznym, na terenie którego obowiązują ogra-

niczenia jego uwytkowania i zagospodarowania zgodnie z RozdziaJem 2, § 3, ust. 1 niniejszej 

uchwaJy; 
4) do”uszcza się mowliwo`ć ”odziaJów geodezyjnych uwytków rolnych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
5) fragment terenu o symbolu 5 EW/R i 6 śWłR objęte strefą ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stano-

wisk archeologicznych - obowiązują ustalenia RozdziaJu 2, § 3, ust. 3 niniejszej uchwaJy; 
6) obsJugę komunikacyjną terenu od dróg ”ublicznych ”o”rzez drogi wewnętrzne ogólnodostę”ne i drogi 

realizowane na czas budowy, montawu i celów serwisowych w okresie eksploatacji; 

7) obsJugę inwynieryjną i zasady ochrony `rodowiska, zgodnie z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 
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§ 8. Na terenie, o Jącznej ”owierzchni 23,44 ha oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 2C, symbo-

lem 8 EW/R o powierzchni 5,86 ha, 9 EW/R o powierzchni 5,85 ha, 10 EW/R o powierzchni 8,22 ha, 11 

EW/R o powierzchni 3,51 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: obszar lokalizacji do 6 wiew elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW, 

o Jącznej mocy do 21,0 MW; 

2) ”oza obszarem lokalizacji wiewy uwytkowanie rolnicze; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć skrajnego ”unktu wirnika w pozycji pionowej - 200 m, 

b) nie”rzekraczalna linia zabudowy dla fundamentów wiew elektrowni wiatrowych - wedJug rysunku 
planu, 

c) w celu s”eJnienia warunków wynikających z norm do”uszczalnego ”oziomu haJasu, lokalizację 
wiew do”uszcza się w odlegJo`ci minimum 400 m od zabudowy mieszkaniowej lub innej przezna-

czonej na staJy ”obyt ludzi, 
d) minimalna odlegJo`ć między wiewami - 300 m, 

e) wszystkie elementy konstrukcji wiewy i turbiny ”owinny być ”omalowane na kolor jasny, ”aste-

lowy, nie kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów `wietlnych, 
f) zakaz umieszczania na elektrowniach wiatrowych reklam za wyjątkiem oznaczenia nazwy 

i symbolu ”roducenta iłlub wJa`ciciela na gondolach wiatrowych, 
g) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania ”rzeszkodowego: nocnego oraz dziennego, zgod-

nie z obowiązującymi ”rze”isami, 
h) do”uszcza się instalacje urządzeL do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru, 

i) do”uszcza się wykorzystanie terenu ”od budowę ”laców i dróg montawowych oraz dróg dla ce-

lów serwisowych w okresie eksploatacji, 

j) do”uszcza się ”rowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, zgodnie z wymogami 

obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych ”rze”isów branwowych oraz sieci, obiektów 
i urządzeL infrastruktury technicznej; 

4) do”uszcza się mowliwo`ć ”odziaJów geodezyjnych uwytków rolnych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
5) fragment terenu o symbolu 9 EW/R i 10 śWłR objęte strefą ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stano-

wisk archeologicznych - obowiązują ustalenia RozdziaJu 2, § 3, ust. 3 niniejszej uchwaJy; 
6) obsJugę komunikacyjną terenu od dróg ”ublicznych ”o”rzez drogi wewnętrzne ogólnodostę”ne i drogi 

realizowane na czas budowy, montawu i celów serwisowych w okresie eksploatacji; 

7) obsJugę inwynieryjną i zasady ochrony `rodowiska, zgodnie z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 9. Na terenie, o Jącznej ”owierzchni 23,18 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 2D.1 

i 2D.2, symbolem 12 EW/R o powierzchni 7,35 ha, 13 EW/R o powierzchni 15,83 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: obszar lokalizacji do 7 wiew elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW, 

o Jącznej mocy do 24,5 MW; 

2) ”oza obszarem lokalizacji wiewy uwytkowanie rolnicze; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć skrajnego ”unktu wirnika w pozycji pionowej - 200 m, 

b) nie”rzekraczalna linia zabudowy dla fundamentów wiew elektrowni wiatrowych - wedJug rysunku 
planu, 

c) w celu s”eJnienia warunków wynikających z norm do”uszczalnego ”oziomu haJasu, lokalizację 
wiew do”uszcza się w odlegJo`ci minimum 400 m od zabudowy mieszkaniowej lub innej przezna-

czonej na staJy ”obyt ludzi, 
d) minimalna odlegJo`ć między wiewami - 300 m, 

e) wszystkie elementy konstrukcji wiewy i turbiny ”owinny być ”omalowane na kolor jasny, ”aste-

lowy, nie kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów `wietlnych, 
f) zakaz umieszczania na elektrowniach wiatrowych reklam za wyjątkiem oznaczenia nazwy 

i symbolu producenta iłlub wJa`ciciela na gondolach wiatrowych, 
g) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania ”rzeszkodowego: nocnego oraz dziennego, zgod-

nie z obowiązującymi ”rze”isami, 
h) do”uszcza się instalacje urządzeL do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru, 

i) dopuszcza się wykorzystanie terenu ”od budowę ”laców i dróg montawowych oraz dróg dla ce-

lów serwisowych w okresie eksploatacji, 

j) do”uszcza się ”rowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, zgodnie z wymogami 

obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych ”rze”isów branwowych oraz sieci, obiektów 
i urządzeL infrastruktury technicznej; 
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4) do”uszcza się mowliwo`ć ”odziaJów geodezyjnych uwytków rolnych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
5) obsJugę komunikacyjną terenu od dróg ”ublicznych ”o”rzez drogi wewnętrzne ogólnodostę”ne i drogi 

realizowane na czas budowy, montawu i celów serwisowych w okresie eksploatacji; 

6) przez teren o symbolu 12 EW/R przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV wraz z pa-

sem technologicznym, na terenie którego obowiązują ograniczenia jego uwytkowania i zagospodaro-

wania zgodnie z RozdziaJem 2, § 3, ust. 1 niniejszej uchwaJy; 
7) obsJugę inwynieryjną i zasady ochrony `rodowiska, zgodnie z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 10. Na terenie, o Jącznej ”owierzchni 27,99 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 2E.1 

i 2E.2, symbolem 14 EW/R o powierzchni 5,16 ha, 15 EW/R o powierzchni 3,40 ha, 16 EW/R o po-

wierzchni 10,69 ha, 17 EW/R o powierzchni 3,20 ha, 18 EW/R o powierzchni 5,54 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: obszar lokalizacji do 7 wiew elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW, 

o Jącznej mocy do 24,5 MW; 

2) ”oza obszarem lokalizacji wiewy uwytkowanie rolnicze; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej - 200 m, 

b) nie”rzekraczalna linia zabudowy dla fundamentów wiew elektrowni wiatrowych - wedJug rysunku 
planu, 

c) w celu s”eJnienia warunków wynikających z norm do”uszczalnego ”oziomu haJasu, lokalizację 
wiew do”uszcza się w odlegJo`ci minimum 400 m od zabudowy mieszkaniowej lub innej przezna-

czonej na staJy ”obyt ludzi, 
d) minimalna odlegJo`ć między wiewami - 300 m, 

e) wszystkie elementy konstrukcji wiewy i turbiny ”owinny być ”omalowane na kolor jasny, ”aste-

lowy, nie kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów `wietlnych, 
f) zakaz umieszczania na elektrowniach wiatrowych reklam za wyjątkiem oznaczenia nazwy i sym-

bolu ”roducenta iłlub wJa`ciciela na gondolach wiatrowych, 
g) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania ”rzeszkodowego: nocnego oraz dziennego, zgod-

nie z obowiązującymi ”rze”isami, 
h) do”uszcza się instalacje urządzeL do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru, 

i) do”uszcza się wykorzystanie terenu ”od budowę ”laców i dróg montawowych oraz dróg dla ce-

lów serwisowych w okresie eksploatacji, 

j) do”uszcza się ”rowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, zgodnie z wymogami 

obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych ”rze”isów branwowych oraz sieci, obiektów 
i urządzeL infrastruktury technicznej; przez teren o symbolu 14 EW/R przebiega napowietrzna li-

nia elektroenergetyczna 15 kV wraz z ”asem technologicznym, na terenie którego obowiązują 
ograniczenia jego uwytkowania i zagospodarowania zgodnie z RozdziaJem 2, § 3, ust. 1 niniejszej 

uchwaJy; 
4) do”uszcza się mowliwo`ć ”odziaJów geodezyjnych uwytków rolnych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
5) fragmenty terenu o symbolu 14 EW/R, 15 EW/R, 16 EW/R i 17 śWłR objęte strefą ｭW IIIｬ ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, fragment terenu o symbolu 18 śWłR objęty strefą ｭW IIｬ 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia RozdziaJu 2, § 3, ust. 3 

niniejszej uchwaJy; 
6) fragment terenu o symbolu 15 śWłR objęty granicami ”ro”onowanego obszaru chronionego krajobra-

zu - obowiązują ustalenia RozdziaJu 2, § 3, ust. 2 niniejszej uchwaJy; 
7) obsJugę komunikacyjną terenu od dróg ”ublicznych ”o”rzez drogi wewnętrzne ogólnodostę”ne i drogi 

realizowane na czas budowy, montawu i celów serwisowych w okresie eksploatacji; 

8) obsJugę inwynieryjną i zasady ochrony `rodowiska, zgodnie z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 11. Na terenie, o Jącznej ”owierzchni 154,24 ha oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 2F.1 

i 2F.2, symbolem 19 EW/R o powierzchni 5,90 ha, 20 EW/R o powierzchni 3,00 ha, 21 EW/R 

o powierzchni 4,47 ha, 22 EW/R o powierzchni 13,98 ha, 23 EW/R o powierzchni 18,73 ha, 24 EW/R 

o powierzchni 6,51 ha, 25 EW/R o powierzchni 94,86 ha, 26 EW/R o powierzchni 2,74 ha, 27 EW/R 

o powierzchni 4,05 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: obszar lokalizacji do 15 wiew elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW, 

o Jącznej mocy do 52,5 MW; 

2) ”oza obszarem lokalizacji wiewy uwytkowanie rolnicze; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć skrajnego ”unktu wirnika w pozycji pionowej - 200 m, 
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b) nie”rzekraczalna linia zabudowy dla fundamentów wiew elektrowni wiatrowych - wedJug rysunku 
planu, 

c) w celu s”eJnienia warunków wynikających z norm do”uszczalnego ”oziomu haJasu, lokalizację 
wiew do”uszcza się w odlegJo`ci minimum 400 m od zabudowy mieszkaniowej lub innej przezna-

czonej na staJy ”obyt ludzi, 
d) minimalna odlegJo`ć między wiewami - 300 m, 

e) wszystkie elementy konstrukcji wiewy i turbiny ”owinny być ”omalowane na kolor jasny, ”aste-

lowy, nie kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów `wietlnych, 
f) zakaz umieszczania na elektrowniach wiatrowych reklam za wyjątkiem oznaczenia nazwy 

i symbolu ”roducenta iłlub wJa`ciciela na gondolach wiatrowych, 
g) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania przeszkodowego: nocnego oraz dziennego, zgod-

nie z obowiązującymi ”rze”isami, 
h) do”uszcza się instalacje urządzeL do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru, 

i) do”uszcza się wykorzystanie terenu ”od budowę ”laców i dróg montawowych oraz dróg dla ce-

lów serwisowych w okresie eksploatacji, 

j) do”uszcza się ”rowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, zgodnie z wymogami 

obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych ”rze”isów branwowych oraz sieci, obiektów 
i urządzeL infrastruktury technicznej; 

4) do”uszcza się mowliwo`ć ”odziaJów geodezyjnych uwytków rolnych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
5) fragmenty terenu o symbolu 19 EW/R, 21 EW/R, 24 EW/R i 25 śWłR objęte strefą ｭW IIIｬ ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia RozdziaJu 2, § 3, ust. 3 niniej-

szej uchwaJy; 
6) obsJugę komunikacyjną terenu od dróg ”ublicznych ”o”rzez drogi wewnętrzne ogólnodostę”ne i drogi 

realizowane na czas budowy, montawu i celów serwisowych w okresie eksploatacji; 

7) obsJugę inwynieryjną i zasady ochrony `rodowiska, zgodnie z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 12. Na terenie o powierzchni 5,02 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 2F.2 symbolem 28 P,U, 

ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjno - usJugowa; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni terenu, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% powierzchni terenu, 

d) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 10,0 m, 

e) maksymalna wysoko`ć dla urządzeL, instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie 
mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami 
(n”Ł maszynownie duwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotJownie) - do 25,0 m, 

ustalenie nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu Jączno`ci realizowanych na ”odstawie 
”rze”isów odrębnych, 

f) dla nowo budowanych obiektów nalewy utrzymać jednorodny charakter wystroju zewnętrznego 
w zakresie elementów kom”ozycji architektonicznej elewacji, doboru materiaJów, 

g) dachy gJównych bryJ budynków ”Jaskie z mowliwo`cią ukrycia ”oJaci dachowych za `cianami at-

tykowymi, 

h) zakaz wykonywania ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowych, 
i) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki - 1500,0 m², 
j) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki - 25,0 m, 

k) kąty granic wydzielanych dziaJek w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzylegającego ”asa drogowe-

go, zawarty w przedziale 75° - 105°, 

l) nalewy wyznaczyć minimum 2 miejsca ”arkingowe dla osób nie”eJnos”rawnych, na jeden ciąg 
”arkingowy dJuwszy niw 10 stanowisk, 

m) ilo`ć miejsc ”ostojowych - 1 miejsce ”ostojowe na kawdych 5 zatrudnionych, 
n) uzbrojenie terenu z istniejących i projektowanych sieci z mowliwo`cią ich ”rzebudowy i dostoso-

wania do ”otrzeb realizacji ustaleL ”lanu, 
o) do”uszcza się ”rowadzenie ”rac i robót ”orządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzy-

stania zgodnego z ustaleniami planu w tym ”odziaJy, rozbiórkę istniejących w granicach terenu 

obiektów oraz ”rzeniesienie, 
3) obsJugę komunikacyjną terenu od drogi wewnętrznej i drogi gminne; 
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4) fragment terenu objęty strefą ｭW IIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowią-
zują ustalenia RozdziaJu 2, § 3, ust. 3 niniejszej uchwaJy; 

5) zasady ochrony `rodowiska zgodnie z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 13. Na terenie o powierzchni 0,44 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 2E.1, symbolem 29 EE 

ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren urządzeL elektroenergetycznych, lokalizacji stacji elektroenergetycznej - gJówne-

go punktu zasilania - GPZ; 

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia zabudowy - do 80% powierzchni terenu, 

b) maksymalna wysoko`ć budynków - do 7 m; 

3) uciąwliwo`ć związana z elektromagnetycznym ”romieniowaniem niejonizującym wytwarzanym ”rzez 
stację winna zamknąć się w granicach terenu EE; 

4) obsJugę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu od drogi lokalnej relacji Rogowo - Rzyszczewo; 

5) zakaz wtórnego ”odziaJu geodezyjnego; 
6) fragment terenu objęty granicami ”ro”onowanego obszaru chronionego krajobrazu - obowiązują usta-

lenia RozdziaJu 2, § 3, ust. 2 niniejszej uchwaJy; 
1) obsJugę inwynieryjną i zasady ochrony `rodowiska zgodnie z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 14. Na terenie o powierzchni 0,36 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1F symbolem ZCn, 

ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren cmentarza istniejącego, nieczynnego do zachowania; 
2) zakaz lokalizacji zabudowy; 

§ 15. Na terenie, o powierzchni 5,25 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1C symbolem ZP 

ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren zieleni ”arkowej istniejącej, do zachowania; 
2) zakaz lokalizacji zabudowy; 

§ 16. Na terenie o powierzchni 13,70 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1C symbolem PE, 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - wyrobisko kruszyw budowlanych; 

2) na terenie nalewy uwzględnić mowliwo`ć zlokalizowania w zalewno`ci od ”otrzeb od”owiedniej ilo`ci 
miejsc ”ostojowych dla samochodów cięwarowych i osobowych; 

3) ”rzy eks”loatacji nalewy ”ozostawiać ”óJki ochronne i utrzymywać ”iętra o wysoko`ci nie”rzekracza-

jącej maksymalnej wysoko`ci skrawania zastosowanej ko”arki; 
4) nalewy wewnętrznie zwaJować nadkJad w celu ograniczenia wielko`ci ”owierzchni rolnych degrado-

wanych w związku z eks”loatacją zJowa; 
5) sto”ieL nachylenia `cian ”o rekultywacji wyrobiska nie ”owinien być większy niw 25°; 

6) zakaz ”ozostawiania bez rekultywacji terenów ”oeks”loatacyjnych; 
7) W trakcie eks”loatacji nalewy roz”oznać budowę geologiczną, s”osób rekultywacji dostosować do 

rozpoznanych warunków, docelowo na cele zieleni urządzonej; 
8) zaleca się zachowanie jednej ze `cian wyrobiska o interesującym ”rofilu dla celów dydaktycznychŁ 

Okre`lenie tego miejsca i s”osób jego urządzenia winno nastą”ić w projekcie rekultywacji; 

9) obsJugę komunikacyjną terenu od drogi wewnętrznej i drogi gminne; 

10) fragment terenu objęty strefą ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obo-

wiązują ustalenia RozdziaJu 2, § 3, ust. 3 niniejszej uchwaJy; 
11) zasady ochrony `rodowiska zgodnie z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJy; 

§ 17. Na terenie o powierzchni 1,89 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1B symbolem TK, 

przeznaczenie: teren kolejowy; 

§ 18. Na terenie o powierzchni 17,48 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1B, 1D, 1E i 1F 

(w skali 1:5000) oraz 2E.1 (w skali 1:2000) symbolem KD.L, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren istniejącej drogi lokalnej - do zachowania; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie ”odziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci in-

nej infrastruktury technicznej ”oza jezdnią; 
3) fragment terenu objęty granicami obszaru Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ - PLH320007 (zaJącznik 

nr 1B) - zasady ochrony `rodowiska zgodnie z RozdziaJem 2, § 3, ust. 2 niniejszej uchwaJy; 
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4) fragment terenu objęty strefą ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obo-

wiązują ustalenia RozdziaJu 2, § 3, ust. 3 niniejszej uchwaJy; 

§ 19. Na terenie o powierzchni 29,00 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1A, 1B, 1C, 1D, 

1E i 1F (w skali 1:5000) oraz nr 2A.1, 2B.2, 2C, 2D.2 symbolem KDW, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren istniejącej drogi gminnej w klasie drogi wewnętrznej ogólnodostę”nej - do za-

chowania; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie ”odziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci in-

nej infrastruktury technicznej ”oza jezdnią; 
3) fragmenty terenu objęte strefą ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obo-

wiązują ustalenia RozdziaJu 2, § 3, ust. 3 niniejszej uchwaJy; 
4) obsJugę inwynieryjną i zasady ochrony `rodowiska, zgodnie z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

RozdziaJ 4 

Przepisy koLcowe 

§ 20. 1Ł Ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 30% dla te-

renów o symbolu EW/R i EE, dla terenu o symbolu 29 P,U - 30%, dla terenu o symbolu PE - 30%. Dla 

”ozostaJych terenów ”rzyjmuje się stawkę 0%Ł 

2Ł Zmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego, niestanowiących zwartego 
kom”leksu uwytków rolnych, na cele nierolnicze ”od fundamenty wiew, ”lace i drogi serwisowe - eksplo-

atacyjne i montawowe, o Jącznej ”owierzchni 47,8528 ha w tym: R III b o powierzchni 2,4864 ha, R IV 

a o powierzchni 11,6934 ha, R IV b o powierzchni 11,7336 ha, R V o powierzchni 14,6794 ha, R VI 

o powierzchni 1,7128 ha, Ps III o powierzchni 0,4012 ha, Ps IV o powierzchni 2,0672 ha, Ps V 

o powierzchni 2,5694 ha, Ps VI o powierzchni 0,4762 ha, Lz o powierzchni 0,4138 ha i W o powierzchni 

0,1856 ha grunty pod rowami. 

§ 21. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy BiaJogardŁ 

§ 22. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy BiaJogardŁ 

 

 

 

 

Zastę”ca Przewodniczącego Rady 

 

MirosJaw Brzeski 
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ZaJącznik nr 1A 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1B 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1C 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1D 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1E 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1F 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2A.1 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2A.2 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 27 ｦ 3770 ｦ Poz. 433 

 

ZaJącznik nr 2B.1 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2B.2 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2B.3 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 27 ｦ 3773 ｦ Poz. 433 

 

ZaJącznik nr 2C 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 27 ｦ 3774 ｦ Poz. 433 

 

ZaJącznik nr 2D.1 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 27 ｦ 3775 ｦ Poz. 433 

 

ZaJącznik nr 2D.2 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 27 ｦ 3776 ｦ Poz. 433 

 

ZaJącznik nr 2E.1 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 27 ｦ 3777 ｦ Poz. 433 

 

ZaJącznik nr 2E.2 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 27 ｦ 3778 ｦ Poz. 433 

 

ZaJącznik nr 2F.1 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 27 ｦ 3779 ｦ Poz. 433 

 

ZaJącznik nr 2F.2 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 27 ｦ 3780 ｦ Poz. 433 

 

ZaJącznik nr 3A 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3B 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3C 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 27 ｦ 3783 ｦ Poz. 433 

 

ZaJącznik nr 3D 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 27 ｦ 3784 ｦ Poz. 433 

 

ZaJącznik nr 3E 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 27 ｦ 3785 ｦ Poz. 433 

 

ZaJącznik nr 3F 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag do projektu planu 

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

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 199, 

poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 

poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Gminy BiaJo-

gard rozstrzyga, co nastę”uje: 
Przyjmuje się w caJo`ci rozstrzygnięcie Wójta i nie uwzględnia się ”oniwszych uwag wniesionych do ”ro-

jektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy BiaJogard: 

Lp. 
Śata w”Jywu 

uwagi 
Tre`ć uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo`ci, której 
dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu  

planu 

dla nieruchomo`ci, 
której dotyczy uwaga 

1 2 4 5 6 

1. 19 stycznia 

2011 r. 

Uwagi o nie uwzględnieniu 
uwarunkowaL wynikających 

z uchwalonego 

i funkcjonującego ”lanuŁ 
Plan ”ozwala na realizację 
elektrowni wiatrowych na 

terenach otaczających 
nieruchomo`ć narusza ”rawa 
nabyte, 

ustaleniu odlegJo`ci 500 m, 

jako dystansu elektrowni od 

siedzib ludzkich i o ustalenie 

stawki renty planistycznej 15%. 

Obszar planu 

uchwalonego uchwaJą 
Nr XXXVII/224/09 Rady 

Gminy BiaJogard z dnia 2 

wrze`nia 2009 r. 

 

Nieruchomo`ć nie objęta 
granicami planu. 

 

2. 19 stycznia 

2011 r. 

Uwagi o nie uwzględnieniu 
uwarunkowaL wynikających 

z uchwalonego 

i funkcjonującego ”lanuŁ 
Plan ”ozwala na realizację 
elektrowni wiatrowych na 

terenach otaczających 
nieruchomo`ć narusza ”rawa 
nabyte, ustaleniu odlegJo`ci 
500 m, jako dystansu 

elektrowni od siedzib ludzkich 

i o ustalenie stawki renty 

planistycznej 15%. 

Obszar planu 

uchwalonego uchwaJą 
Nr XXXVII/224/09 Rady 

Gminy BiaJogard z dnia 

2 wrze`nia 2009 r. 

 

Nieruchomo`ć nie objęta 
granicami planu. 

 

3. 

 

19 stycznia 

2011 r. 

Uwaga o pozostawienie 

w planie oznaczenia ｭobszar 

elektrowni wiatrowych wraz ze 

strefą oddziaJywaniaｬ tak jak to 

ma miejsce w studium 

uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

BiaJogardŁ 

ŚziaJki nr 43/2, 73/5 

i 82ł2 obręb geodezyjny 
Lulewice. 

ŚziaJka nr 43ł2 znajduje się 
poza obszarem planu, 

dziaJki nr 73/5 i 82/2 - 

tereny rolne z zakazem 

zabudowy 

Wykaz wniesionych uwag oraz uwagi stanowią integralną czę`ć dokumentacji formalno-prawnej prac 

planistycznych. 
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ZaJącznik nr 5 

do uchwaJy Nr IV/24/11 

Rady Gminy BiaJogard 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 

oraz zasad ich finansowania 

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

(Dz. U. Nr 80, poz. 717;, zmiany: Dz. U. 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 oraz z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i 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 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, 

Nr 155, poz. 1043); art. 7, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Gminy BiaJogard rozstrzyga, 
co nastę”uje: 
Z ustaleL zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporzą-
dzonego w zakresie zgodnym z uchwaJą Nr XXVIł152ł08 Rady Gminy BiaJogard z dnia 14 ”audziernika 
2008 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia ”lanu, zmienionej uchwaJą Nr XXXVI/215/09 Rady 

Gminy BiaJogard z dnia 29 czerwca 2009 i uchwaJą Nr XLIVł217ł10 Rady Gminy BiaJogard z dnia 9 mar-

ca 2010 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia ”lanu ”od lokalizację farm elektrowni wiatrowych 
i terenu wydobycia kruszyw w obszarze administracyjnym Gminy BiaJogard (Farmy: ｭPodwilczeｬ, ｭGru-

szewoｬ, ｭRzyszczewoｬ, ｭNasutowoｬ, ｭKo`ciernicaｬ i ｭLulewicełRedlinoｬ), oraz z przeprowadzonej analizy 

i wykonanej ”rognozy skutków finansowych uchwalenia ”lanu wynika, iw jego ”rzyjęcie oraz realizacja 
zapisanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nie ”ociągają za sobą wydatków z budwetu 
gminy. Wszelkie inwestycje i nakJady wynikające z realizacji za”isów ”rzedmiotowej uchwaJy, a więc 
i inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeL Inwestora i będą 
w caJo`ci finansowane ze `rodków ”oza budwetowychŁ 
433
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UCHWAIA NR IV/28/11 

 RADY GMINY W BĘŚZINIś 

 z dnia 27 stycznia 2011 r. 

w sprawie ustalenia górnych stawek opJat ponoszonych przez wJa`cicieli nieruchomo`ci 
za usJugi w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

oraz oprówniania zbiorników bezodpJywowych i transportu nieczysto`ci ciekJychŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - 

o samorządzie gminnym (tekst jednŁ 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 

Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 

Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 

ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 13 wrze`nia 1996 r. o utrzymaniu czysto`ci i ”orządku w gminach (tekst 

jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008; ze zm. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042), Rada Gminy w Będzinie 
uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Ustala się górne stawki o”Jat ”onoszonych ”rzez wJa`cicieli nieruchomo`ci za usJugi w zakresie: 

1) odbioru od”adów komunalnych z terenu nieruchomo`ci zbieranych i odbieranych w s”osób selektyw-

ny w wysoko`ci 147,00 zJ za m³, 


