
 
UCHWAŁA NR XV/121/2012 

RADY GMINY ŚWIDWIN 

z dnia 30 marca 2012 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Elektrownie wiatrowe - obręb Bierzwnica gmina Świdwin”. 

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

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 

poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, 

poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474 i Nr 106, poz. 675) 

Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/207/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 marca 2010 r. o przystąpie-

niu do sporządzenia planu, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Świdwin przyjętym uchwałą Nr IV/21/2002 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 grudnia 

2002 r. zmienionym uchwałą Rady Gminy Świdwin Nr XV/120/2012 z dnia 30 marca 2012 r. uchwala się 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Elektrownie wiatrowe - obręb Bierzwnica gmina Świdwin”. 

2. Plan obejmuje obszar położony w części obrębu geodezyjnego Bierzwnica, o łącznej powierzchni 223 ha. 

Granice planu przedstawione są na rysunku planu. 

3. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1: 2000; 

2) załącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Świdwin z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym; 

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Świdwin o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego; 

4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Świdwin o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2. Plan, o którym mowa w § 1 określa: 

1) przeznaczenie terenów; 

2) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zago-

spodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i zdrowia ludzi; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej; 
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7) stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku 

z uchwaleniem planu miejscowego. 

§ 3. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne: 

1) granice obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy dla lica wież elektrowni wiatrowych; 

4) nieprzekraczalna izofona hałasu o natężeniu ponad 45/55 dB; 

5) granice strefy ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; 

6) symbole literowe gdzie litery określają przeznaczenie terenu. 

Rozdział 2 

Przeznaczenie terenów oraz sposób ich zagospodarowania i zabudowy 

§ 4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem R/PE ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny rolnicze - poza terenami zainwestowanymi, 

b) tereny lokalizacji instalacji wykorzystujących siłę wiatru do produkcji energii (elektrownie wiatrowe) 

wraz z urządzeniami technologicznymi, 

c) tereny placów i dróg technologicznych (dla celów montażowych i serwisowych), 

d) sieci elektroenergetyczne i teletechniczne, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm 

i odrębnych przepisów branżowych, 

e) dopuszcza się budowę instalacji do pomiaru prędkości i kierunku wiatru; 

2) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zago-

spodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów: 

a) dopuszcza się lokalizację nie więcej niż dwóch elektrowni wiatrowych o mocy nie większej niż 3,0 MW 

każda, i wysokości całkowitej (wieża i śmigło ustawione w pionie) nie większej niż 150,0 m ponad po-

ziom terenu, 

b) dopuszcza się lokalizowanie elektrowni wiatrowych na granicy nieruchomości z zachowaniem wskaza-

nych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych dla lica wież elektrowni, z za-

strzeżeniem pkt 3 lit. a, b, 

c) wszystkie elementy konstrukcji wieży i turbiny powinny być pomalowane na kolor jasny, pastelowy, nie 

kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów świetlnych, 

d) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania przeszkodowego świetlnego i kolorystycznego, nocnego 

oraz dziennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

e) nie przewiduje się scalania i podziału nieruchomości, dopuszcza się geodezyjne wydzielenie terenów za-

inwestowanych (tereny elektrowni wiatrowych wraz z placami, urządzenia techniczne związane z funk-

cjonowaniem elektrowni, oraz drogi technologiczne); 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i zdrowia ludzi: 

a) usytuowanie wież elektrowni wiatrowych w stosunku do istniejącej okolicznej zabudowy musi zapew-

niać zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu wymaganego przepisami, 

b) oddziaływanie hałasu na poziomie 45 dB w nocy /55 dB w dzień nie może wykroczyć poza linię wska-

zaną na rysunku planu (nieprzekraczalna izofona hałasu 45/55 dB), 

c) planowany zespół elektrowni wiatrowych jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddzia-

ływać na środowisko, które może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko - zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) należy zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby, a po zakończeniu budowy i montażu na obszarach nie 

przeznaczonych do zainwestowania przywrócić dotychczasowy sposób użytkowania terenu, 

e) zakazuje się makroniwelacji terenu za wyjątkiem niwelacji niezbędnej do właściwego posadowienia 

wież elektrowni wiatrowych oraz wykonania dróg technologicznych; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: na rysunku planu wskazano strefy WIII ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań 

archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych, na których obowiązuje: 

a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z wła-

ściwym organem do spraw ochrony zabytków, 

b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na zasadach określonych przepisami szczegól-

nymi dotyczącymi ochrony zabytków; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy: 

a) ustala się zakaz zalesień oraz budowy wszelkich obiektów naziemnych nie związanych z funkcjonowa-

niem zespołu elektrowni wiatrowych, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej o których mowa 

w pkt 6, 

b) obiekty o wysokości 100,0 m i więcej nad poziom terenu, podlegają zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lot-

nictwa Cywilnego w trybie określonym przepisami szczególnymi, 

c) obiekty o wysokości 50,0 m i więcej nad poziom terenu, podlegają zgłoszeniu do właściwego organu 

nadzoru nad lotnictwem wojskowym w trybie określonym przepisami szczególnymi, 

d) na terenach objętych planem mogą wystąpić podziemne systemy melioracyjne; należy zachować szcze-

gólną ostrożność w trakcie prowadzenia prac budowlanych; konieczne jest zabezpieczenie istniejących 

systemów melioracyjnych przed dewastacją. W przypadku wystąpienia kolizji należy system melioracyj-

ny przebudować w sposób zapewniający jego prawidłowe działanie; 

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

a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej powiatowej Nr 325 relacji Sława - Bierzwnica (dz. 

nr 229), 

b) parametry techniczne zjazdu z drogi publicznej kształtować zgodnie z procedurami określonymi w prze-

pisach odrębnych, 

c) nawierzchnie placów i dróg technologicznych - utwardzone lub uszlachetnione, 

d) dopuszcza się budowę sieci podziemnych i nadziemnych średniego i wysokiego napięcia oraz infrastruk-

tury technicznej - związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, 

e) elektrownie należy połączyć ze stacją elektroenergetyczną (usytuowaną poza granicami planu) podziem-

nymi liniami kablowymi średniego napięcia, 

f) sieci nadziemne i podziemne prowadzone wzdłuż dróg publicznych należy sytuować w odległości okre-

ślonej odrębnymi przepisami, 

g) elektrownie będą pracowały bezobsługowo, w związku z tym nie zachodzi potrzeba uzbrojenia terenu 

w sieci wodociągowe i kanalizacyjne dla potrzeb zespołu elektrowni wiatrowych, 

h) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci w przypadku kolizji z projektowanym obiektem budowla-

nym (zespołem elektrowni wiatrowych), 

i) dopuszcza się budowę nowych, oraz przebudowę i rozbudowę istniejących sieci uzbrojenia technicznego 

służących zaspokajaniu potrzeb ludności zgodnie z programami dotyczącymi poszczególnych systemów 

o parametrach: 

- wodociągi - średnice od Ø50 do Ø150, 

- kanalizacja - średnice: kolektory grawitacyjne od Ø160 do Ø200, kolektory tłoczne od Ø90 do Ø110, 

- gaz - średnice: gazociągu średniego ciśnienia do DN 300, gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 700, 

- sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, w tym regionalne sieci szerokopasmowe; 

7) stawkę na podstawie której ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem 

planu miejscowego: 

a) dla terenów pod elektrowniami wiatrowymi oraz placami technologicznymi 30%, 

b) dla terenów pozostałych (użytkowanych rolniczo) 0% - ponieważ wartość nieruchomości w związku 

z uchwaleniem niniejszego planu nie wzrośnie. 

§ 5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny rolnicze, 

b) dopuszcza się wykorzystanie terenu pod budowę dróg z zastrzeżeniem pkt 3, 
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c) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem elek-

trowni wiatrowych oraz przebudowę istniejących sieci uzbrojenia technicznego z zastrzeżeniem pkt 3, 

d) dopuszcza się - z zastrzeżeniem pkt 3 - budowę nowych, oraz przebudowę i rozbudowę istniejących sieci 

uzbrojenia technicznego służących zaspokajaniu potrzeb ludności zgodnie z programami dotyczącymi 

poszczególnych systemów o parametrach: 

- wodociągi - średnice od Ø50 do Ø150, 

- kanalizacja - średnice: kolektory grawitacyjne od Ø160 do Ø200, kolektory tłoczne od Ø90 do Ø110, 

- gaz - średnice: gazociągu średniego ciśnienia do DN 300, gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 700, 

- sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne w tym regionalne sieci szerokopasmowe; 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: na rysunku planu wskazano strefy WIII ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań 

archeologicznych; w przypadku realizacji w tych strefach inwestycji, o których mowa w pkt 1 lit. b, c, d 

inwestor zobowiązany jest do: 

a) współdziałania w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z wła-

ściwym organem do spraw ochrony zabytków, 

b) przeprowadzenia archeologicznych badań ratunkowych na zasadach określonych przepisami szczegól-

nymi dotyczącymi ochrony zabytków; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

a) w granicach obszarów Natura 2000 dopuszcza się budowę obiektów i urządzeń o których mowa w pkt 1 

lit. b, c, d - pod warunkiem zastosowania rozwiązań technicznych gwarantujących zachowanie w nie-

pogorszonym stanie siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000 PLH 320049 

„Dorzecze Regi” oraz PLB 320019 „Ostoja Drawska” np. metodą przecisku lub przewiertu - po prze-

prowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, zgodnie z przepi-

sami odrębnymi, 

b) na terenach objętych planem mogą wystąpić podziemne systemy melioracyjne; w przypadku realizacji 

inwestycji, o których mowa w pkt 1 lit. b, c, d należy zachować szczególną ostrożność w trakcie prowa-

dzenia prac budowlanych; konieczne jest zabezpieczenie istniejących systemów melioracyjnych przed 

dewastacją. W przypadku wystąpienia kolizji należy system melioracyjny przebudować w sposób za-

pewniający jego prawidłowe działanie, 

c) nie przewiduje się scalania i podziału nieruchomości; 

4) stawkę na podstawie której ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem 

planu miejscowego 0% - ponieważ wartość nieruchomości w związku z uchwaleniem niniejszego planu nie 

wzrośnie. 

§ 6. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL ustala się: 

1) przeznaczenie: tereny lasów; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

a) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy, 

b) na terenach lasów położonych w obszarach Natura 2000: PLH 320049 „Dorzecze Regi” oraz PLB 320019 

„Ostoja Drawska” obowiązują przepisy odrębne; 

3) stawkę na podstawie której ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem 

planu miejscowego 0% - ponieważ wartość nieruchomości w związku z uchwaleniem niniejszego planu nie 

wzrośnie. 

§ 7. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-Z ustala się: 

1) przeznaczenie: droga publiczna kategorii Z (zbiorcza); 

2) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających nieregularna od 12 do 28 m - według istniejących 

granic geodezyjnych; 

3) w pasie drogowym dopuszcza się: 

a) przebudowę drogi, 

b) przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów i skrzyżowań zgodnie z odrębnymi przepisami, 

c) budowę sieci związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, oraz przejść pod drogą metodami 

nie powodującymi uszkodzeń nawierzchni jezdni, 
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e) budowę nowych, oraz przebudowę i rozbudowę istniejących sieci uzbrojenia technicznego służących za-

spokajaniu potrzeb ludności zgodnie z programami dotyczącymi poszczególnych systemów o parametrach: 

- wodociągi - średnice od  Ø50 do Ø150, 

- kanalizacja - średnice: kolektory grawitacyjne od Ø160 do Ø200, kolektory tłoczne od Ø90 do Ø110, 

- gaz - średnice: gazociągu średniego ciśnienia do DN 300, gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 700, 

- sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, w tym regionalne sieci szerokopasmowe; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i zdrowia ludzi: w przypadku konieczności poprawy bezpieczeństwa 

ruchu lub przebudowy drogi dopuszcza się usunięcie istniejących w pasie drogowym drzew; 

5) stawkę na podstawie której ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem 

planu miejscowego 0% - ponieważ wartość nieruchomości w związku z uchwaleniem niniejszego planu nie 

wzrośnie. 

Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 8. 1. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne grunty rolne o łącznej powierzchni 3,20 ha, w tym:  

klasy III - 0,40 ha, klasy IV - 2,20 ha, klasy V - 0,60 ha. 

2. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały, ustala się dotychczasowy sposób użytkowania terenu. 

§ 9. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Świdwin. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Krzysztof Kaszuba 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/121/2012 

Rady Gminy Świdwin 

z dnia 30 marca 2012 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/121/2012 

Rady Gminy Świdwin 

z dnia 30 marca 2012 r. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały XV/121/2012 

Rady Gminy Świdwin 

z dnia 30 marca 2012 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 

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

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z brakiem uwag do projektu planu wyłożonego 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 21 grudnia 2011 r. do 

12 stycznia 2012 r.- rada Gminy Świdwin nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/121/2012 

Rady Gminy Świdwin 

z dnia 30 marca 2012 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

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

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami rada Gminy Świdwin rozstrzyga, co następuje: 

Nie rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych z uwagi na to, że ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrownie 

wiatrowe - obręb Bierzwnica gmina Świdwin” nie przewidują inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

należących do zadań własnych gminy i finansowanych ze środków publicznych. 
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