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UCHWAŁA Nr XXXV/216/2010* 

Rady Gminy �wi�tki 

z dnia 21 wrze �nia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego 

fragmentu gminy �wi�tki w obr �bie Kalisty 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 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, Nr 167,  
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,  
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,  
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 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) oraz po stwierdzeniu zgodno�ci planu 
miejscowego z ustaleniami „Zmiany studium uwarunkowa� 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
�wi�tki” Rada Gminy �wi�tki uchwala miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy �wi�tki 
w obr�bie Kalisty z przeznaczeniem pod elektrownie 
wiatrowe, cz��� „C” 
 

Rozdział 1 
Przepisy dotycz �ce całego opracowania 

 
§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu gminy �wi�tki w obr�bie Kalisty z przeznaczeniem 
pod elektrownie wiatrowe obejmuj�cy obszar o w granicach 
okre�lonych w Uchwale Nr XXXI/197/2010 Rady Gminy 
�wi�tki z dnia 1 marca 2010 roku ograniczony jest: 
 
  - od północy granic� stanowi droga powiatowa nr 1201N 

z zabudow� wsi Brzydowo; 
 
  - od zachodu granic� stanowi� tereny rolne wsi Brzydowo; 
 
  - wschodni� granic� stanowi droga wojewódzka nr 530; 
 
  - od południa zasi�g planu stanowi� tereny rolne i le�ne 

wsi Brzydowo , 
 
  - z opracowania planu został wył�czony teren 

miejscowo�ci Brzydowo, Kłobia 
 
ma na celu: Ustalenie warunków realizacji „parku 
elektrowni wiatrowych” na obszarach rolnych fragmentu 
gminy �wi�tki w obr�bie Kalisty 
 

§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu gminy �wi�tki w obr�bie Kalisty 
z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe cz��� „C”, 
zwany dalej planem składa si� z tekstu planu, który 

stanowi tre�� uchwały oraz rysunku planu, który stanowi 
zał�cznik graficzny nr 1 w skali 1:5000, do uchwały. 
 

2. Zał�cznikami do planu uchwalanymi przez Rad� 
Gminy s� te�: 
 
  - stwierdzenie zgodno�ci planu miejscowego 

z ustaleniami „Studium uwarunkowa� i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy �wi�tki” 
stanowi�ce zał�cznik nr 2, 

 
  - rozstrzygni�cie Rady Gminy �wi�tki o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi�ce 
zał�cznik nr 3, 

 
  - rozstrzygni�cie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z  zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy 
oraz o  zasadach ich finansowania zgodnie z  
przepisami o  finansach publicznych stanowi�ce 
zał�cznik nr 4. 

 
3. Do planu miejscowego zostały sporz�dzone „Ocena 

z prognoz� oddziaływania na �rodowisko” oraz „Prognoza 
skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego”. 
 

§ 3. Tekst planu miejscowego zawiera ustalenia 
stanowi�ce: 
 
1 Przepisy dotycz�ce całego opracowania Rozdział 1 
2 Przepisy dotycz�ce wyodr�bnionych w planie obszarów:  
 a) przepisy dotycz�ce przeznaczenia terenów oraz linii 

rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu, 
funkcjach lub ró�nych zasadach zagospodarowania  
oraz dotycz�ce sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urz�dzenia i u�ytkowania 
terenów 

Rozdział 2 

 b) przepisy dotycz�ce zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, zasad ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

Rozdział 3 

 c) przepisy dotycz�ce wymaga� wynikaj�cych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych, dotycz�ce 
terenów przeznaczonych do realizacji celów 
publicznych, dróg i ulic 

Rozdział 4 

 d) przepisy dotycz�ce granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj�cych ochronie ustalonych na podstawie 
odr�bnych przepisów 

Rozdział 5 

 e) przepisy dotycz�ce zasad przebudowy, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej 

Rozdział 6 

 f) przepisy dotycz�ce granic obszarów wymagaj�cych 
przeprowadzenia scale� i podziałów nieruchomo�ci, 
szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału 
nieruchomo�ci parametrów i wska�ników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wska�ników intensywno�ci zabudowy 

Rozdział 7 
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 g) przepisy dotycz�ce stawek procentowych na 
podstawie których ustala si� opłat� z tytułu wzrostu 
warto�ci nieruchomo�ci 

Rozdział 8 

3 przepisy ko�cowe Rozdział 9 
 

§ 4. 1. Rysunek planu miejscowego obowi�zuje 
w zakresie: 
 
  - ustalonych graficznie linii granic obszaru obj�tego 

planem, 
 
  - ustalonych graficznie linii rozgraniczaj�cych tereny 

o ró�nym przeznaczeniu, funkcjach lub zasadach 
zagospodarowania, 

 
  - ustalonych symbolami literowymi przeznacze� 

podstawowych terenów, 
 
  - ustalonych graficznie nieprzekraczalnych linii zabudowy. 
 

2. Zastosowane na rysunku planu miejscowego 
symbole literowe oznaczaj� nast�puj�ce przeznaczenia 
podstawowe terenów: 
 
  1) MR tereny zabudowy zagrodowej 
 
  2) R/EW tereny rolne i lokalizacji elektrowni wiatrowych 
 
  3) ZN tereny zieleni nieurz�dzonej 
 
  4) Ls tereny kompleksów le�nych 
 
  5) tereny komunikacji, w tym: 

a) KD - G teren drogi wojewódzkiej nr 530 klasy G 
poło�ona na granicy opracowania planu, 

b) KD - L tereny drogi powiatowej klasy technicznej L 
poło�ona na granicy opracowania planu, 

c) KD - D tereny dróg gminnych publicznych klasy D 
d) KDW tereny dróg gminnych wewn�trznych. 
 
§ 5. Ilekro� w tek�cie planu miejscowego jest mowa o: 

 
  - planie – nale�y przez to rozumie� ustalenia planu, 

o którym mowa w § 1 uchwały, 
 
  - uchwale – nale�y przez to rozumie� niniejsz� Uchwał� 

Rady Gminy �wi�tki 
 
  - rysunku planu – nale�y przez to rozumie� rysunek 

planu miejscowego wykonany na mapie zasadniczej 
w skali 1:5000, 

 
  - przeznaczeniu podstawowym – nale�y przez to rozumie� 

takie przeznaczenie, które przewa�a na danym terenie 
wyznaczonym liniami rozgraniczaj�cymi i obejmuje 
ponad 50% powierzchni obiektów realizowanych na tym 
terenie lub ponad 50% powierzchni terenu u�ytkowanego 
w przeznaczeniu podstawowym, 

 
  - przeznaczeniu dopuszczalnym – nale�y przez to 

rozumie� rodzaje przeznaczenia terenów inne ni� 
podstawowe, które uzupełniaj� lub wzbogacaj� 
przeznaczenie podstawowe, 

 
  - elektrowni wiatrowej – nale�y przez to rozumie� 

budowl� składaj�c� si� z fundamentu i wie�y stalowej 
o konstrukcji rurowej, stanowi�c� cz��� budowlan� 
urz�dzenia pr�dotwórczego przetwarzaj�cego energi� 
kinetyczn� wiatru na energi� elektryczn� oraz gondol� 
wraz z generatorem, wirnikiem, skrzyni� biegów, 

komputerem startuj�cym, transformatorem, rozdzielni� 
elektryczn� a tak�e instalacj� alarmow� i zdalnego 
sterowania, stanowi�ce wyposa�enie techniczno-
technologiczne elektrowni; 

 
  - park elektrowni wiatrowych – nale�y przez to rozumie� 

zespół elektrowni wiatrowych, zgodnie z  
rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 
2007 r. w  sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, jako 
jednostk� wytwórcz� lub zespół tych jednostek 
wykorzystuj�cych do wytwarzania energii elektrycznej 
energi� wiatru, przył�czonych do sieci w jednym 
miejscu przył�czenia. Przepisy powy�sze, w zakresie 
swojej regulacji, wdra�aj� m.in. dyrektyw� Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2001/77/WE z dnia 27 wrze�nia 
2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku 
wewn�trznym energii elektrycznej wytwarzanej ze 
�ródeł odnawialnych (Dz. Urz. WE L 283 z                 
27 pa�dziernika 2001 r.) 

 
  - infrastrukturze technicznej – nale�y przez to rozumie� 

podziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne 
i niezb�dne techniczne urz�dzenia towarzysz�ce, 
stacje transformatorowe oraz drogi wewn�trzne, 
serwisowe i place, zapewniaj�ce prawidłowe 
funkcjonowanie elektrowni; 

 
  - wysoko�ci elektrowni wiatrowej - nale�y przez to 

rozumie� maksymaln� odległo�� w rzucie 
prostopadłym pomi�dzy najwy�szym punktem budowli, 
a najni�szym punktem gruntu rodzimego. 

 
  - przepisach odr�bnych – nale�y przez to rozumie� 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
rozporz�dzenia wojewody; 

 
  - nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale�y przez to 

rozumie� lini�, której nie mo�e przekroczy� �aden 
element elektrowni wiatrowej 

 
  - klasie drogi publicznej - rozumie si� przez to 

przyporz�dkowanie drodze odpowiednich parametrów 
technicznych, wynikaj�cych z cech funkcjonalnych; 

 
  - zło�onych lub skomplikowanych warunkach gruntowych 

– nale�y rozumie� rodzaj warunków gruntowych do 
uwzgl�dnienia przy ustalaniu geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych, 
w poj�ciu przepisów odr�bnych w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. 

 
Rozdział 2 

Przepisy dotycz �ce przeznaczenia terenów oraz linii 
rozgraniczaj �cych tereny o ró �nym przeznaczeniu, 
funkcjach lub ró �nych zasadach zagospodarowania 
oraz dotycz �ce sposobów i terminów tymczasowego 

zagospodarowania, urz �dzenia i u �ytkowania terenów. 
 
§ 6. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 1 MR ÷ 
20 MR z podstawowym przeznaczeniem pod istniej�c� 
zabudow� zagrodow�. 
 

2. Na terenach o których mowa w ust. 1 dopuszcza si� 
realizacj� w ramach wyznaczonego terenu: 
 
  - obiektów mieszkalnych; 
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  - usług agroturystycznych (dodatkowa baza noclegowa); 
 
  - obiektów gospodarczych i inwentarskich; 
 
  - gara�y; 
 
 - sieci infrastruktury technicznej. 
 

§ 7. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami  
1 R/EW ÷ 9 R/EW z podstawowym przeznaczeniem pod 
tereny rolnicze (uprawy polowe, hodowla, ogrodnictwo, 
sadownictwo, rowy, stawy, ziele� �ródpolna) oraz lokalizacje 
elektrowni wiatrowych. 

 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 

si� realizacj�: 
 
  - elektrowni wiatrowych z placem monta�owo-

eksploatacyjnym, 
 
  - sieci elektroenergetycznych do obsługi elektrowni 

wiatrowych, 
 
  - stacji transformatorowych do obsługi elektrowni 

wiatrowych, 
 
  - dróg dojazdowych eksploatacyjnych. 
 

§ 8. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 1 ZN ÷  
15 ZN z podstawowym przeznaczeniem pod ziele� nie 
urz�dzon� wył�czon� z mo�liwo�ci lokalizacji elektrowni 
wiatrowych z uwagi na niekorzystne warunki 
geotechniczne (grunty organiczne) oraz ochron� 
�rodowiska przyrodniczego. 
 

§ 9. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu  
liniami rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 
1 Ls ÷ 13 Ls z podstawowym przeznaczeniem pod 
istniej�ce kompleksy le�ne. 

 
§ 10. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu 

liniami rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami  
1 KD - D z podstawowym przeznaczeniem pod drogi 
publiczne gminne klasy D. 
 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 
si� realizacj�: 
 
  - modernizacji przebudowy do wymaganych parametrów 

technicznych; 
 
  - o�wietlenia 
 
  - sieci i  urz�dze� infrastruktury technicznej zgodnie 

z przepisami odr�bnymi. 
 

§ 11. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 
1KDW ÷ 6 KDW, z  podstawowym przeznaczeniem pod 
drogi gminne wewn�trzne. 
 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 
si� realizacj�: 
  - nawierzchni ulepszonych 
  - o�wietlenia 
  - sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej 

 

§ 12. Utrzymuje si� dotychczasowe u�ytkowanie 
terenu do czasu realizacji planu. 
 

Rozdział 3 
Przepisy dotycz �ce zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, zasad ochrony �rodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa  

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesn ej. 
 

§ 13. 1. Realizacja zabudowy i przekształcanie 
zagospodarowania przestrzennego terenów musi 
respektowa� wymogi ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego. 
 

2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 spełniane b�d� 
poprzez: 
 
  - zabezpieczenia gleby w czasie realizacji i po zako�czeniu 

budowy i monta�u wie� ł�cznie z obowi�zkiem 
przywrócenia pierwotnego sposobu u�ytkowania 
terenu; 

 
  - sytuowania urz�dze� budowlanych i innych budowli 

towarzysz�cych elektrowniom wiatrowym bezpo�rednio 
w s�siedztwie obiektu; 

 
  - zachowania lub przebudowy urz�dze� drenarskich 

i melioracyjnych. W  przypadku konieczno�ci 
przebudowy urz�dze� drenarskich i melioracyjnych 
nale�y uzyska� odpowiednie pozwolenia zgodnie 
z przepisami odr�bnymi; 

 
  - zachowania drzewostanu; 
 
  - ograniczenie makroniwelacji do wielko�ci niezb�dnej 

dla obsługi komunikacyjnej oraz posadowienia 
elektrowni wiatrowych; 

 
  - zakaz zmiany stosunków wodnych, zasypywania 

oczek wodnych i bezodpływowych zagł�bie� terenu; 
 
  - wielko�� powierzchni przeznaczonych na place i drogi 

monta�owe nale�y ograniczy� do minimum; 
 
  - dopuszcza si� czasowe, na czas budowy, 

modernizacji lub rozbiórki elektrowni wiatrowych, 
zagospodarowanie na place i drogi monta�owe; 

 
  - zakaz grodzenia terenu lokalizacji poszczególnych 

wie� elektrowni; 
 
  - stosowanie nawierzchni przepuszczalnych do 

utwardzenia dróg wewn�trznych; 
 
  - zabezpieczenie �rodowiska przed emisj� szkodliwych 

fal elektromagnetycznych, pora�eniem pr�dem 
i ładunkami elektrostatycznymi; 

 
  - zakaz umieszczania na konstrukcji elektrowni 

wiatrowych reklam i innych elementów nie zwi�zanych 
z funkcj� elektrowni, za wyj�tkiem oznaczenia nazwy 
i symbolu producenta lub wła�ciciela na gondolach 
wiatrowych. 

 
3. Na wie�ach obowi�zuj�ca jest jednolita kolorystyka 

według zasad: 
 
  - kolor jasnoszary, jako kolor podstawowy elektrowni 

wiatrowych, 
 



A�	C��	F�E��0�����
���C�%��B�A��A�&	F!F�<?A���!F	CD�������'�� � ������'7;�
�

<���'''�<

  - kolor podstawy wie�y - do ok. 1/3 wysoko�ci - 
nawi�zuj�cy do kolorystyki widnokr�gu – zielony 
o zró�nicowanej intensywno�ci, rozja�niony ku górze, 
powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów �wietlnych. 

 
4. Elektrownie wiatrowe wymagaj� oznakowania 

przeszkodowego: nocnego oraz dziennego, zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 

5. Elektrownie wiatrowe b�d�ce przeszkodami 
lotniczymi powinny mie� zewn�trzne ko�ce �migieł 
pomalowane w 5 pasów o  jednakowej szeroko�ci, 
prostopadłych do dłu�szego wymiaru łopaty �migła, 
pokrywaj�cych 1/3 długo�ci łopaty �migła (3 koloru 
czerwonego lub pomara�czowego i 2 białego). Pasy 
skrajne nie mog� by� koloru białego. 

 
6. Dopuszcza si� instalacj� urz�dze� do pomiaru 

pr�dko�ci i kierunku wiatru. 
 
7. Poza obszarem lokalizacji elektrowni wiatrowych 

oraz drogami eksploatacyjnymi elektrowni teren b�dzie 
u�ytkowany w sposób dotychczasowy, bez prawa 
zabudowy. 

 
8. Szczegółowa lokalizacja elektrowni wiatrowych 

i dróg dojazdowych eksploatacyjnych elektrowni nast�pi 
w projekcie budowlanym. 
 

9. Odbiór i utylizacja odpadów zakwalifikowanych  
do niebezpiecznych (np. oleje przekładniowe) przez 
specjalistyczne słu�by, zgodnie z warunkami 
wynikaj�cymi z ustawy o odpadach. 
 

§ 14. 1. Na obszarze planu nie wyst�puj� tereny 
obj�te ochron� na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 
Ustala si� konieczno�� ochrony warto�ci przyrodniczych 
terenów obj�tych planem poprzez nast�puj�ce działania: 
 
  - zachowanie wymaganej odległo�ci elektrowni wiatrowej 

od: l�gowisk, od siedlisk ptaków chronionych 
i �erowisk oraz od stanowisk cennej flory; 

 
  - zachowanie wymaganej odległo�ci elektrowni wiatrowej 

od: l�gowisk, od siedlisk ptaków chronionych 
i �erowisk oraz od stanowisk cennej flory; 

 
  - zakaz stawiania elektrowni wiatrowych w odległo�ci 

mniejszej ni� 200 m od granic lasów i nieb�d�cych lasem 
skupie� drzew o powierzchni 0,1 ha lub wi�kszej; 

 
  - prowadzenia monitoringu wpływu i skutków realizacji 

elektrowni wiatrowych na migracje ptaków i awifaun� 
l�gow�; 

 
  - na terenach przyległej zabudowy mieszkaniowej 

i usług z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzie�y 
nale�y wykonywa� okresowe monitorowanie poziomu 
nat��enia hałasu. 

 
2. Odległo�� zabudowy od elektrowni wiatrowej 

zgodnie z przepisami odr�bnymi dotycz�cymi 
dopuszczalnych poziomów hałasu. 

 
3. Lokalizacja elektrowni wiatrowych musi by� 

poprzedzona wykonaniem oceny oddziaływania na 
�rodowisko uwzgl�dniaj�cej monitoring ptaków 
i nietoperzy, pozwalaj�cy na dokładn� ocen� zagro�e� 
powodowanych przez obiekty energetyki wiatrowej 
wzgl�dem tych zwierz�t. 

 
§ 15. W granicach obszarów obj�tych miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego wyst�puj� 
stanowiska archeologiczne wraz ze strefami ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Strefa 
ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych obejmuje stanowiska uj�te w ewidencji. 
Strefy stanowisk zaznaczone zostały na rysunku planu. 
Dla tych stref obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  - prace ziemne na terenie stanowisk archeologicznych 

nale�y prowadzi� pod nadzorem archeologicznym, na 
który nale�y uzyska� pozwolenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków 

 
  - w przypadku podj�cia realizacji inwestycji obowi�zuje 

przeprowadzenie interwencyjnych bada� 
archeologicznych na koszt inwestora. Wła�ciciele, 
u�ytkownicy terenu lub inwestorzy zobowi�zani s� do 
zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków o  podj�ciu działa� inwestycyjno-
remontowych lub innych zwi�zanych z  robotami 
ziemnymi z  wyprzedzeniem minimum 2-tygodniowym, 

 
  - rozpocz�cie prac ziemnych zwi�zanych z realizacj� 

inwestycji uzale�nia si� od uzyskania stosownego 
zezwolenia od Słu�by Ochrony Zabytków. Badania 
archeologiczne maj� charakter sezonowy od maja do 
pa�dziernika. 

 
Rozdział 4 

Przepisy dotycz �ce wymaga � wynikaj �cych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych, dotycz �ce 

terenów przeznaczonych do realizacji celów 
publicznych, dróg i ulic 

 
§ 16. 1. Ustala si� nast�puj�ce tereny przeznaczone 

dla realizacji celów publicznych: 
  - tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1 KD - G, 1KD - L, poło�one poza obszarem 
opracowania, ale stycznie do granicy opracowania 
obsługuj� obszar planu oraz drogi 1 KD - D, 1KDW 
poło�one w obszarze planu. 

 
Rozdział 5 

Przepisy dotycz �ce granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj �cych 

ochronie, ustalonych na podstawie odr �bnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, nara �onych  
na niebezpiecze �stwo powodzi oraz zagro �onych 

osuwaniem si � mas ziemnych 
 
§ 17. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� 

obszary zagro�one powodzi�. 
 
§ 18. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� 

obszary zagro�one osuwaniem si� mas ziemnych. 
 

§ 19. 1. Na etapie sporz�dzania projektu 
budowlanego, usytuowanie wie� elektrowni wiatrowych 
nale�y okre�li� przy pomocy współrz�dnych 
geograficznych, oraz zaprojektowa� stałe ich 
oznakowanie przeszkodowe. 
 

2. Wszystkie obiekty o wysoko�ci powy�ej 50 m n.p.t. 
podlegaj� przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 
budow� zgłoszeniu do Szefostwa Słu�by Ruchu 
Lotniczego SZ RP zgodnie z przepisami odr�bnymi. 
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3. Inwestor powinien powiadomi� Urz�d Lotnictwa 
Cywilnego z dwumiesi�cznym wyprzedzeniem, 
o przewidywanym terminie uko�czenia budowy elektrowni 
wiatrowych wraz z wykonaniem stałego oznakowania 
przeszkodowego i podaniem lokalizacji przy pomocy 
współrz�dnych geograficznych. 
 

Rozdział 6 
Przepisy dotycz �ce zasad przebudowy,  

rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
infrastruktury technicznej. 

 
§ 20. 1. Powi�zanie obszaru opracowania z nadrz�dnym 

układem dróg b�dzie realizowane przez drog� wojewódzk� 
nr 530 poprzez podwi�zanie do niej drogi powiatowej  
nr 1201N oraz drogi gminnej publicznej 156003N oraz 
układem niezb�dnych do obsługi dróg wewn�trznych. 
 

2. Z zastrze�eniem lokalnych przew��e� ustalonych 
liniami rozgraniczaj�cymi na rysunku planu ustala si� 
nast�puj�ce minimalne szeroko�ci pasa terenów w liniach 
rozgraniczaj�cych dróg i ci�gów pieszo-jezdnych 
oznaczonych na rysunku planu: 
1KD - D: szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 12,0-15,0 m, 
jedna jezdnia 5,0 m 
1 KDW ÷ 3 KDW: szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 
zgodnie z własno�ci� Zarz�dcy drogi. 
 

3. Na drogach powiatowych klasy „L”, które przylegaj� 
do obszaru opracowania planu, szeroko�� linii w liniach 
rozgraniczaj�cych powinna wynosi� 15 m, a dopuszczalne 
naciski pojedynczej osi pojazdu na nawierzchni� jezdni  
80 kN, dopuszcza si� szeroko�� drogi w istniej�cych 
liniach rozgraniczaj�cych. 
 

4. Minimalna odległo�� elektrowni wiatrowej od dróg 
publicznych klasy G i L wynosi 40,0 m, od dróg klasy D 
i dróg wewn�trznych 20,0 m. 

 
5. Zachowanie zgodnie z przepisami odr�bnymi 

odległo�ci od istniej�cych tras linii elektroenergetycznych 
SN 15kV. 
 

6. Wie�e elektrowni wiatrowych nale�y o�wietli� w celu 
zachowania bezpiecze�stwa ruchu statków powietrznych 
i migruj�cych ptaków. O�wietlenie nale�y wykona� w taki 
sposób, a�eby istniała mo�liwo�� szybkiego jego 
przystosowania do potrzeb obrony cywilnej. 

 
7. O�wietlenie nie powinno powodowa� nadmiernego 

pod�wietlania tła, zmniejszaj�cego zasi�g �wiatła znaków 
nawigacyjnych oraz nie mo�e przypomina� znaków 
nawigacyjnych, zarówno w odniesieniu do kształtu 
konstrukcji wie�y elektrowni jak i charakterystyki i koloru 
zastosowanych �wiateł. 
 

8. Dopuszczalna odległo�� projektowanych turbin 
wiatrowych od istniej�cych sieci napowietrznych (pasa 
technicznego w jakim nie mo�e si� znale�� jakikolwiek 
element turbiny - a w szczególno�ci jej łopaty).  
O� symetrii pasa wyznaczaj� słupy linii napowietrznej: 
 
  - dla linii 0,4 kV – pas techniczny dla istniej�cej linii  

1-torowej – 20,0 m, dla 2-torowej 25,0 m 
 
  - dla linii 15 kV – pas techniczny dla istniej�cej linii  

1-torowej – 25,0 m, dla 2-torowej 30,0 m; 
 
  - dla LINII 110 kV – odległo�ci ko�ca łopaty od istniej�cej 

linii 110 kV wyposa�onej w tłumiki drga� 1D od skrajnego 

przewodu linii (gdzie D jest �rednic� okr�gu zataczanego 
przez łopaty turbiny) dla linii 110kV nie wyposa�onej 
w tłumiki drga� - 3 D od skrajnego przewodu linii. 
 
9. Elektrownie wiatrowe nale�y poł�czy� podziemnymi 

kablami zwi�zanym z eksploatacj� elektrowni z głównym 
punktem zasilania elektroenergetycznego zlokalizowanym 
poza terenem opracowania. 
Dla farm wiatrowych o mocy znamionowej w miejscu 
przył�czenia równej 50 MW nale�y zapewni� system 
zdalnego sterowania napi�ciem farmy i moc� biern� 
z zachowaniem mo�liwo�ci współpracy z nadrz�dnymi 
układami regulacji napi�cia i mocy biernej. 
 

10. Przesył do miejsca przył�czenia do sieci WN lini� 
kablow� poło�on� w s�siedztwie pasów drogowych 
zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

 
11. Cało�� kosztów zwi�zanych z przebudow�  

i zabezpieczeniem istniej�cych urz�dze� elektro-
energetycznych i telekomunikacyjnych ponosi Inwestor. 
Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci 
nast�pi na etapie projektu budowlanego. 
 

Rozdział 7 
Przepisy dotycz �ce granic obszarów wymagaj �cych 
scale� i podziałów nieruchomo �ci szczegółowych 

zasad i warunków scalania i podziału nieruchomo �ci, 
parametrów i wska �ników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym równie � linii 

zabudowy, gabarytów obiektów i wska �ników 
intensywno �ci zabudowy. 

 
§ 21. Na terenie obj�tym planem nie ustala si� 

obszarów wymagaj�cych przeprowadzenia scale� 
i podziałów nieruchomo�ci. 

 
§ 22. Ka�dy teren przeznaczony do zabudowy musi 

mie� zapewniony bezpo�redni dost�p do ulicy publicznej 
lub publicznego ci�gu pieszo-jezdnego. 

 
§ 23. 1. Dla terenów wyznaczonych w planie ustala si� 

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku 
planu. 

 
§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1MR ÷ 7 MR ustala si� ustala si� mo�liwo�� 
przebudowy i uzupełnie� istniej�cej zabudowy oraz 
realizacji nowej zabudowy w ramach wyznaczonego 
terenu, przy zachowaniu nast�puj�cych warunków: 
 
  - przebudowa i uzupełnianie zabudowy mo�e by� 

realizowane przy zachowaniu istniej�cych linii 
zabudowy od dróg publicznych oraz w ramach 
wyznaczonego w planie terenu pod zabudow�; 

 
  - maksymalna wysoko�� budynku do 2 kondygnacji 

naziemnych, w tym u�ytkowe poddasze; 
 
  - nachylenie połaci dachowych 35-452; 
 
  - materiał �cian tradycyjny (drewno, cegła, tynk, kamie�), 

pokrycie dachu dachówk� lub materiałem dachówko 
podobnym w kolorze czerwieni lub ceglastym; 

 
  - wysoko�� budynku nie mo�e przekroczy� 9,0 m licz�c 

od poziomu terenu, przy wej�ciu do budynku, do linii 
kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych 
połaci dachu na �cianach zewn�trznych nie mo�e by� 
usytuowana wy�ej ni� 5,0 m od poziomu terenu; 
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2. Realizacja nowej zabudowy w ramach wyznaczonego 
w planie terenu zgodnie z nast�puj�cymi warunkami: 
 
  - maksymalna wysoko�� budynku do 2 kondygnacji 

naziemnych, w tym u�ytkowe poddasze; 
 
  - nachylenie połaci dachowych 35-45°, materiał �cian 

tradycyjny (drewno, cegła, tynk, kamie�), pokrycie 
dachu dachówk� lub materiałem dachówko podobnym 
w kolorze czerwieni lub ceglastym; 

 
  - wysoko�� budynku nie mo�e przekroczy� 9 m licz�c 

od poziomu terenu, przy wej�ciu do budynku, do linii 
kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych 
połaci dachu na �cianach zewn�trznych nie mo�e by� 
usytuowana wy�ej ni� 5,0 m od poziomu terenu; 

 
  - ustala si� mo�liwo�� realizacji jednokondygnacyjnych 

budynków gospodarczych lub inwentarskich 
o architekturze nawi�zuj�cej do zabudowy mieszkalnej, 
wysoko�� budynków od powierzchni terenu przy 
głównym wej�ciu do budynku, do linii kalenicy budynku 
nie mo�e przekroczy� 10 m, przy czym linia oparcia 
głównych połaci dachu na �cianach zewn�trznych nie 
mo�e by� usytuowana wy�ej ni� 5,0 m od poziomu 
terenu, dachy dwuspadowe o k�cie nachylenia połaci 
dachowych 30-402; 

 
  - ustala si� dla budynków realizowanych w ramach 

prowadzonej działalno�ci agroturystycznej warunki 
architektoniczne jak dla zabudowy mieszkalnej; 

 
  - intensywno�� zabudowy nie mo�e przekroczy�  

0,4 powierzchni działki; 
 
  - powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 

mniejsza ni� 45%, powierzchni działki. 
 
§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1 R/EW ÷ 8 R/EW ustala si� mo�liwo�� realizacji 
elektrowni wiatrowych przy zachowaniu nast�puj�cych 
warunków: 
  - wprowadza si� typy elektrowni wiatrowych o wysoko�ci 

wie� od 70 m do 140 m, 
  - elektrownie wiatrowe w granicach terenu obj�tego 

planem stanowi� park wiatrowy; 
  - maksymalna moc parku wiatrowego do 50 MW; 
  - projekt budowlany musi obejmowa� co najmniej teren 

lokalizacji elektrowni wiatrowych z  drogami 
dojazdowymi technologicznymi z zaznaczeniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy przy zachowaniu 
ustale� niniejszego planu; 

  - ustala si� maksymaln� powierzchni� wyznaczonego 
obszaru na którym zlokalizowany zostanie fundament 
wraz z urz�dzeniem – 1600 m2 = 0,16 ha; 

  - strefy techniczne elektrowni wiatrowych wyznaczone 
przez zasi�g łopat wirnika – o promieniu r do 50,0 m 
od osi wie�y musz� sie zawiera� w obr�bie działki 
wyznaczonej dla jednej lub wi�cej wie�; 

  - odległo�ci mi�dzy wie�ami zostan� ustalone na etapie 
projektów technicznych oraz na podstawie wyników 
bada� gruntowych i aerodynamicznych. 

  - drogi dojazdowe do elektrowni o szeroko�ci 4 m i place 
techniczno-manewrowe do powierzchni do 250 m2. 

 
2. Ustala si� strefy ochrony akustycznej: 

  - minimum 300 metrów – od zabudowy przeznaczonej 
na stały pobyt ludzi, przy zachowaniu dopuszczalnych 
progów hałasu zgodnie z przepisami odr�bnymi; 

  - minimum 300 m od siedlisk wiejskich, pojedynczych 
zabudowa�, przy zachowaniu dopuszczalnych progów 
hałasu zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

 
3. Na terenach rolnych dopuszcza si� lokalizacj� sieci 

i urz�dze� infrastruktury techniczne oraz dróg dojazdowych. 
 

4. Ustala si� nakaz usuni�cia elektrowni nieczynnej 
przez okres 1 roku. 
 

5. Na terenie oddziaływania elektrowni wiatrowych 
ustala si� zakaz realizacji nowych siedlisk rolniczych 
i innej zabudowy. 

 
6. Powierzchnia zwartego obszaru gruntów rolnych, na 

którym w wyniku realizacji ustale� niniejszej uchwały 
ustanowiony zostanie inny ni� rolniczy i inny ni� le�ny 
sposób zagospodarowania terenu, nie mo�e przekracza� 
0,5 ha – dla gruntów rolnych III klasy bonitacyjnej. 

 
§ 26. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1 ZN ÷ 12 ZN ustala si� zakaz budowy 
elektrowni wiatrowych. 
 

§ 27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami oraz 1 Ls ÷ 13 Ls ustala si� zakaz budowy 
elektrowni wiatrowych. 
 

Rozdział 8 
Przepisy dotycz �ce stawek procentowych, na 

podstawie których ustala si � opłat � z tytułu wzrostu 
warto �ci nieruchomo �ci. 

 
§ 28. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustala si� poni�sze wysoko�ci stawek 
procentowych renty planistycznej, o której mowa w art. 36 
ust. 4  ustawy dla naliczania opłat od terenów uj�tych 
w Rozdziale 2. 
 

Symbol terenu w Rozdziale 2 Wysoko�� stawki w % 
R/EW 30% 

 
Rozdział 9 

Przepisy ko �cowe 
 
§ 29. Wykonanie Uchwały powierza si� Wójtowi  

Gminy �wi�tki. 
 
§ 30. Uchwała z zał�cznikami podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urz�dowym Województwa Warmi�sko-
Mazurskiego. 

 
§ 31. Uchwała obowi�zuje po upływie dni 30 dni  

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Grzegorz Zych 

 
 
 
    
* Rozstrzygni�cie nadzorcze PN.0911-225/10 z dnia 27 pa�dziernika 2010 r.  
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały nr XXXV/216/2010 
Rady Gminy �wi�tki 
z dnia 21 wrze�nia 2010 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr XXXV/216/2010 
Rady Gminy �wi�tki 
z dnia 21 wrze�nia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNI	CIE W SPRAWIE ZGODNO�CI PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU GMINY �WI�TKI W OBR	BIE KALISTY Z PRZEZNACZENIEM  
POD ELEKTROWNIE WIATROWE, CZ	�A „C”, ZE ZMIAN � STUDIUM UWARUNKOWAB  

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY �WI�TKI. 
 
  1) W zwi�zku z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza 

si� zgodno�� niniejszego planu zagospodarowania z zapisami ustale� zmiany studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy �wi�tki. 

 
 
 

Zał�cznik nr 3 
do uchwały nr XXXV/216/2010 
Rady Gminy �wi�tki 
z dnia 21 wrze�nia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNI	CIE W SPRAWIE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU GM INY �WI�TKI  

W OBR	BIE KALISTY Z PRZEZNACZENIEM POD ELEKTROWNIE WIATROWE, CZ 	�A „C”. 
 

  1) Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 roku, nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) niniejszym rozstrzyga si�, �e do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy �wi�tki w obr�bie Kalisty z przeznaczeniem pod elektrownie 
wiatrowe, cz��� „C” wpłyn�ła uwaga w okresie przewidzianym Art. 17 pkt 11, ww. ustawy. 

 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imi�, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej i 

adres zgłaszaj�cego 
uwagi 

Tre�� uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo�ci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu miejscowego 
zagospodarowania 

przestrzennego 
nieruchomo�ci, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygni�cie Wójta Gminy 
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygni�cie Rady Gminy 
zał�cznik do uchwały nr ... 

z dnia... 
Uwagi 

uwaga 
uwzgl�dniona 

uwaga 
nieuwzgl�dniona 

uwaga 
uwzgl�dniona 

uwaga 
nieuwzgl�dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19.08.2010 

Katarzyna Stolarek - 
Pawlikowska 

Krzysztof 
Pawlikowski  

03-130 Warszawa 
ul. Kami�skiego 6/12 

Protestuje 
przeciw 

realizacji siłowni 
wiatrowych na 
przewidzianym 
w planie terenie 

R/EW 

Tereny rolne 
i lokalizacji 
elektrowni 
wiatrowych 

 

Uwaga 
nieuwzgl�dniona 

poniewa� nie  
odnosi si� do 

ustale� projektu 
planu (art. 18 ust. 1 
ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku 

o planowaniu 
u zagospodarowaniu 

przestrzennym) 

   

 
 
 

Zał�cznik nr 4 
do uchwały nr XXXV/216/2010 
Rady Gminy �wi�tki 
z dnia 21 wrze�nia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNI	CIE W SPRAWIE SPOSOBU FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTR UKTURY 

TECHNICZNEJ NALEC�CYCH DO ZADAB WŁASNYCH SAMORZ�DU NA OBSZARZE OBJ 	TYM MIEJSCOWYM 
PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU GMINY �WI�TKI W OBR	BIE KALISTY 

Z PRZEZNACZENIEM POD ELEKTROWNIE WIATROWE, CZ 	�A „C” 
 
  1) Na obszarze obj�tym opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wyst�puj� inwestycje 

z zakresu infrastruktury technicznej, w tym komunikacji nale��cej do zada� własnych Samorz�du gminnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 


