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PozŁ ń62 
 

UCHWAIA NR XXIł287ł2ŃŃ8 
Rady Gminy ŚarJowo 

z dnia 26 listo”ada 2ŃŃ8 rŁ 
 

w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy ŚarJowoŁ 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, 
”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319 i Nr 225, ”ozŁ 1635 oraz z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880; 
z 2008 rŁ Nr 199, ”ozŁ 1227 i Nr 201, ”ozŁ 1237) Rada Gminy ŚarJowo uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 
Prze”isy wstę”ne 

§ ńŁ 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr XIIIł172ł2007 Rady Gminy ŚarJowo z dnia 19 grudnia 2007 rŁ w s”rawie 
”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy ŚarJowo 
uchwalonego uchwaJą Nr XXIIł282ł2005 Rady Gminy ŚarJowo z dnia 30 czerwca 2005 rŁ, ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy ŚarJowo ”rzyjętego 
uchwaJą Nr XLIł373ł97 Rady Gminy ŚarJowo z dnia 30 grudnia 1997 rŁ zmienionego uchwaJą Nr XXIł284ł08 
Rady Gminy ŚarJowo z dnia 26 listo”ada 2008 rŁ, uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy ŚarJowo dla obszaru czę`ci obrębu Kowalewice i Kru”y w gminie ŚarJowo dla lokalizacji 
farmy elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej, zwaną dalej ”lanemŁ 

2Ł Plan obejmuje obszar ”oJowony w czę`ci obrębu Kowalewice i Kru”y w gminie ŚarJowo o Jącznej ”o-
wierzchni 285,91 haŁ 

3Ł Granice ”lanu ”rzedstawione są na rysunku ”lanu w skali 1:5000, zaJączniku nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

4Ł Przedmiotem ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego jest mowliwo`ć lokalizacji elektrowni wiatrowych 
wraz z infrastrukturą technicznąŁ 

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

1) zaJączniki nr 1 - rysunek miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego w skali 1:5000; 
2) zaJącznik nr 2 skJadający się z arkuszy 2Ł1, 2Ł2 i 2Ł3 - rysunek miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rze-

strzennego w skali 1:2000; 
3) zaJącznik nr 3 - wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 

ŚarJowoｬ; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu miejscowego; 
5) zaJącznik nr 5 - rozstrzygnięcie w s”rawie s”osobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, na-

lewących do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z ”rze”isami o finansach ”ublicznychŁ 

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

1) ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach za-
gos”odarowania, a takwe szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytko-
waniu, w tym zakaz zabudowy; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
4) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci; 
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 nieruchomo`ciŁ 

2Ł Ustalenia ”lanu zawarte w tek`cie uchwaJy obejmują: 

1) R - teren u”raw ”olowych z zakazem lokalizacji zabudowy; 
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2) źL - tereny le`ne; 
3) śWłR - teren lokalizacji elektrowni wiatrowych, infrastruktury towarzyszącej i u”raw ”olowych; 
4) P,U - tereny zabudowy ”rodukcyjno - usJugowej; 
5) KŚŁG, KŚŁL i KŚŁŚ - tereny istniejących dróg ”ublicznych, gJówna, lokalna i dojazdowaŁ 

3Ł Przebieg linii rozgraniczających dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lać ”o”rzez odczyt osi 
od”owiednich linii z rysunku ”lanuŁ 

RozdziaJ 2 
Prze”isy ogólne 

§ 3Ł 1Ł Ustalenia z zakresu obsJugi inwynieryjnej: 

1) elektrownie będą ”racowaJy bezobsJugowo, w związku z tym nie zachodzi ”otrzeba uzbrojenia terenu 
w sieci wodociągowe i kanalizacyjne; 

2) inwestor zobowiązany jest do ”owiadomienia od”owiednich wJadz lotniczych, z co najmniej dwumiesięcz-
nym wy”rzedzeniem, o ”rzewidywanych terminach ukoLczenia budowy elektrowni wiatrowych oraz wyko-
nania oznakowania ”rzeszkodowego zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami i ”odania dokJadnych ws”óJrzęd-
nych WGS-84, z dokJadno`cią do 1 s elektrowni wiatrowych, wysoko`ć masztów wraz z Jo”atą w ”ozycji 
”ionowej w m nŁ”ŁmŁ z dokJadno`cią do jednego metra; 

3) elektrownie ”oJączyć liniami elektroenergetycznymi ze stacją elektroenergetyczną - GPźŁ Śo”uszcza się, 
równolegJe do linii energetycznych, uJowenie linii teletechnicznych oraz na terenie o”racowania sieci, obiek-
tów i urządzeL infrastruktury technicznej; 

4) wszystkie obiekty o wysoko`ci równej i większej niw 100,0 m nad ”oziom terenu, stanowią ”rzeszkody lot-
nicze i ze względu na za”ewnienie warunków bez”ieczeLstwa ruchu cywilnych statków ”owietrznych mu-
szą być uzgadniane z Prezesem Urzędu Lotnictwa CywilnegoŁ 

2Ł W zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 

1) obowiązek ”rze”rowadzenia dla terenów elementarnych oznaczonych w ”lanie symbolami 1 śWłR oceny 
oddziaJywania na `rodowisko ze szczególnym uwzględnieniem oddziaJywania ”rzedsięwzięcia na `rodowi-
sko, w tym obszar Natura 2000 ｭŚolina Wie”rzy i Studnicyｬ oraz na awifaunę i trasy jej migracji w rejonie 
usytuowania ”rzedsięwzięcia; 

2) obowiązek ”rowadzenia minimum rocznego monitoringu z ”eJnym uwzględnieniem okresu rozrodczego 
i okresu wegetacji ro`lin skutków oddziaJywania inwestycji na `rodowisko ”rzyrodnicze, a w szczególno`ci 
na migrujące zwierzęta, w tym ”taki i ostoje ich bytowaniaŁ źakres i zasięg ”rowadzonego monitoringu na-
lewy uzgodnić w ”orozumieniu z Regionalnym Śyrektorem Ochrony _rodowiska; 

3) wystę”ujące w granicach o”racowania urządzenia drenarskie i melioracyjne muszą być zachowane, 
w ”rzy”adku kolizji z ”rojektowanymi urządzeniami i sieciami nalewy ”rzebudować istniejącą sieć meliora-
cyjną w uzgodnieniu z od”owiednim organem dsŁ melioracji i urządzeL wodnych; 

4) nalewy zabez”ieczyć wierzchnią warstwę gleby a ”o zakoLczeniu budowy i montawu ”rzywrócić ”ierwotny 
stan terenu i s”osób jego uwytkowania; 

5) zakaz lokalizacji obiektów ”owodujących ”rzekroczenie do”uszczalnych norm uciąwliwo`ci ”oza granicami 
obszaru objętego ”lanemŁ 

3Ł Ustalenia z zakresu ochrony `rodowiska kulturowegoŁ 

Na terenie objętym ”lanem znajdują się stanowiska archeologiczne objęte strefą ｭWŁIIIŁｬ ograniczonej ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ”olegającej na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeolo-
gicznych w ”rzy”adku ”odejmowania ”rac ziemnychŁ 

Strefa ｭWŁIIIŁｬ obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji sJuwby konserwatorskiejŁ 

Obowiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi z od”o-
wiednim organem dsŁ ochrony zabytków, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych, na 
zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 
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RozdziaJ 3 
Prze”isy szczegóJowe 

§ 4Ł Na terenach, o Jącznej ”owierzchni 6,55 ha, oznaczonych na zaJączniku graficznych nr 1 symbolem 
źL, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: tereny le`ne; 
2) zagos”odarowanie zgodnie z ”lanem urządzania lasu; 
3) zasady ochrony `rodowiska zgodnie z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 5Ł Na terenach, o Jącznej ”owierzchni 269,80 ha, oznaczonych na zaJącznikach graficznych nr 1, nr 2Ł1 
i nr 2Ł3 symbolem R ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren u”raw ”olowych; 
2) zakaz lokalizacji zabudowy; 
3) do”uszcza się ”rowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci, urządzeL i obiektów in-

frastruktury technicznej; 
4) do”uszcza się instalacje urządzeL do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru; 
5) do”uszcza się mowliwo`ć wtórnych ”odziaJów geodezyjnych uwytków rolnych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
6) do”uszcza się wykorzystanie terenu ”od budowę dróg montawowych oraz dróg dla celów serwisowych 

w okresie eks”loatacji elektrowni wiatrowych; 
7) fragmenty terenu objęte strefą ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 
8) zasady ochrony `rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 6Ł Na terenie, o ”owierzchni 0,95 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 2Ł1 symbolem 1 śWłR, 
ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: obszar lokalizacji do 1 wiewy elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW; 
2) ”oza obszarem lokalizacji wiewy uwytkowanie rolnicze; 
3) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć skrajnego ”unktu wirnika w ”ozycji ”ionowej - 160 m ”onad ”oziom terenu, 
b) 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 ”rzeznaczonej na 
staJy ”obyt ludzi, 

c) minimalna odlegJo`ć między wiewami - 280 m, 
d) wszystkie elementy konstrukcji wiewy i turbiny ”owinny być ”omalowane na kolor jasny, ”astelowy, 

nie kontrastujący z otoczeniem, ”owierzchnia obiektu matowa - bez refleksów `wietlnych, 
e) zakaz umieszczania na elektrowniach wiatrowych reklam za wyjątkiem oznaczenia nazwy i symbolu 

”roducenta iłlub wJa`ciciela na gondolach wiatrowych, 
f) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania ”rzeszkodowego: nocnego oraz dziennego, zgodnie 

z obowiązującymi ”rze”isami, 
g) do”uszcza się instalacje urządzeL do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru, 
h) do”uszcza się wykorzystanie terenu ”od budowę ”laców i dróg montawowych oraz dróg dla celów ser-

wisowych w okresie eks”loatacji, 
i) do”uszcza się ”rowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, zgodnie z wymogami obo-

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

j) zakaz wtórnych ”odziaJów geodezyjnych; 
4) obsJugę komunikacyjną terenu od drogi wojewódzkiej nr 205 relacji ŚarJowo - SJawno ”o”rzez drogę ”owia-

tową nr 0502ź relacji Kru”y - Borzyszkowo, drogi gminne i drogi realizowane na czas budowy, montawu 
i celów serwisowych w okresie eks”loatacji; 

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

§ 7Ł Na terenie o ”owierzchni 0,82 ha, oznaczonym na rysunku ”lanu - zaJącznik nr 2Ł2, symbolem 2 P, U, 
ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa ”rodukcyjno - usJugowa; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) nie”rzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy - 50% ”owierzchni terenu, 
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c) minimalna ”owierzchnia biologicznie czynna - 30% ”owierzchni 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 maszy-
nownie duwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotJownie) - do 25,0 m, 

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

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

warty w ”rzedziale 75° - 105°, 
l) nalewy wyznaczyć minimum 2 miejsca ”arkingowe dla osób nie”eJnos”rawnych, na jeden ciąg ”arkin-

gowy dJuwszy niw 10 stanowisk, 
m) ilo`ć miejsc ”ostojowych - 1 miejsce ”ostojowe na kawdych 5 zatrudnionych, 
n) z istniejących i ”rojektowanych sieci z mowliwo`cią ich ”rzebudowy i dostosowania do ”otrzeb realizacji 

ustaleL ”lanu, 
o) do”uszcza się ”rowadzenie ”rac i robót ”orządkowych w celu ”rzygotowania terenu do wykorzystania 

zgodnego z ustaleniami ”lanu, w tym ”odziaJy, rozbiórkę istniejących w granicach terenu obiektów oraz 
”rzeniesienie, ”rzebudowę lub likwidację sieci infrastruktury technicznej i uzbrojenie terenu; 

3) obsJugę komunikacyjną terenu od drogi ”owiatowej nr 0502ź relacji Kru”y - Borzyszkowo i drogi gminne; 
4) zasady ochrony `rodowiska zgodnie z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 8Ł Na terenie, o ”owierzchni 0,81 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 2Ł3 symbolem 3 śWłR, 
ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: obszar lokalizacji do 1 wiewy elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW; 
2) ”oza obszarem lokalizacji wiewy uwytkowanie rolnicze; 
3) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć skrajnego ”unktu wirnika w ”ozycji ”ionowej - 160 m ”onad ”oziom terenu, 
b) 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 ”rzeznaczonej na 
staJy ”obyt ludzi, 

c) minimalna odlegJo`ć między wiewami - 280 m, 
d) wszystkie elementy konstrukcji wiewy i turbiny ”owinny być ”omalowane na kolor jasny, ”astelowy, 

nie kontrastujący z otoczeniem, ”owierzchnia obiektu matowa - bez refleksów `wietlnych, 
e) zakaz umieszczania na elektrowniach wiatrowych reklam za wyjątkiem oznaczenia nazwy i symbolu 

”roducenta iłlub wJa`ciciela na gondolach wiatrowych, 
f) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania ”rzeszkodowego: nocnego oraz dziennego, zgodnie 

z obowiązującymi ”rze”isami, 
g) do”uszcza się instalacje urządzeL do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru, 
h) do”uszcza się wykorzystanie terenu ”od budowę ”laców i dróg montawowych oraz dróg dla celów ser-

wisowych w okresie eks”loatacji, 
i) do”uszcza się ”rowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, zgodnie z wymogami obo-

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

j) zakaz wtórnych ”odziaJów geodezyjnych, 
k) fragmenty terenu objęte strefą ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 

4) obsJugę komunikacyjną terenu od drogi wojewódzkiej nr 205 relacji ŚarJowo - SJawno ”o”rzez drogi reali-
zowane na czas budowy, montawu i celów serwisowych w okresie eks”loatacji; 

5) obsJugę inwynieryjną, zasady ochrony `rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z Rozdzia-
Jem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 9Ł Na terenie, o ”owierzchni 1,91 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem KŚŁG, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren istniejącej drogi ”ublicznej, klasy gJównej do zachowania (fragment drogi wojewódzkiej 
nr 205); 
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2) do”uszcza się ”rowadzenie ”odziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci infrastruk-

tury technicznej; 
3) do”uszcza się wykorzystanie terenu ”od budowę dróg montawowych oraz dróg dojazdowych dla celów 

serwisowych w okresie eks”loatacji elektrowni wiatrowych; 
4) fragmenty terenu objęty strefą ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 
5) obsJugę inwynieryjną, zasady ochrony `rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z Rozdzia-

Jem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

§ ńŃŁ Na terenie, o ”owierzchni 2,66 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem KŚŁL,  
ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren istniejącej drogi ”ublicznej, klasy lokalnej do zachowania (fragment drogi ”owiatowej 
nr 0502ź); 

2) do”uszcza się ”rowadzenie ”odziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci infrastruk-
tury technicznej; 

3) do”uszcza się wykorzystanie terenu ”od budowę dróg montawowych oraz dróg dojazdowych dla celów 
serwisowych w okresie eks”loatacji elektrowni wiatrowych; 

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

§ ńńŁ Na terenie, o ”owierzchni 2,41 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem KŚŁŚ,  
ustala się: 

5) ”rzeznaczenie: teren istniejącej drogi ”ublicznej, gminnej klasy dojazdowej do zachowania; 
6) do”uszcza się ”rowadzenie ”odziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci infrastruk-

tury technicznej; 
7) do”uszcza się wykorzystanie terenu ”od budowę dróg montawowych oraz dróg dojazdowych dla celów 

serwisowych w okresie eks”loatacji elektrowni wiatrowych; 
8) obsJugę inwynieryjną, zasady ochrony `rodowiska zgodnie z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

RozdziaJ 4 
Prze”isy koLcowe 

§ ń2Ł 1Ł Ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 30%Ł 

2Ł źmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego, niestanowiących zwartego kom-
”leksu uwytków rolnych, na cele nierolnicze ”od fundamenty wiew i drogi serwisowe - eks”loatacyjne, o Jącznej 
”owierzchni 0,2353 ha, w tym: R IVa o ”owierzchni 0,1337 ha, R V o ”owierzchni 0,0964 ha i I V o ”o-
wierzchni 0,0052 haŁ 

3Ł źmienia się czasowo ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego, niestanowiących zwar-
tego kom”leksu uwytków rolnych, na cele nierolnicze ”od drogi montawowe i ”lace montawowe, o Jącznej ”o-
wierzchni 0,8508 ha, w tym: R IVa o ”owierzchni 0,4153 ha, R IVb o ”owierzchni 0,0384 ha, R V o ”o-
wierzchni 0,3709 ha i I V o ”owierzchni 0,0262 haŁ 

4Ł Na obszarze objętym niniejszym ”lanem miejscowym, traci moc uchwaJa Nr XXIIł282ł2005 Rady Gminy 
ŚarJowo z dnia 30 czerwca 2005 rŁ w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy 
ŚarJowo na caJym obszarze z wyJączeniem dziaJek: obręb Cisowo: nr ewŁ 5ł2, 523ł2, 531ł1, 532ł5, 532ł7, 
542ł1, 543ł1, 550, 551, 552, 561ł1, 76ł3, 101ł3, 100ł1, 88ł4, 60ł2, 68ł2, 69ł1, 64ł4, 47ł1, 79ł4, obręb 
Barzowice: nr ewŁ 143ł1, 159ł2, 161ł2, 168, obręb Ko”aL: nr ewŁ 151ł1, 153ł1, 174ł2, obręb źakrzewo: 
nr ewŁ 45ł3, 142ł5, 40ł2, 36ł5, 44ł1, 142ł3, 139ł1, 42ł2, 138ł1 (ŚzŁ UrzŁ WojŁ źachodnio”omorskiego 
z 2006 rŁ Nr 96, ”ozŁ 1815)Ł 

§ ń3Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy ŚarJowoŁ 

§ ń4Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-
wództwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy ŚarJowoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

WJadysJaw Krakowiak 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXIł287ł2008 
Rady Gminy ŚarJowo 

z dnia 26 listo”ada 2008 rŁ (”ozŁ 162) 
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źaJącznik nr 3 
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źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag do ”rojektu zmiany ”lanu 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717, zmiany: ŚzŁ UŁ z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, 
”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 225, ”ozŁ 1635 oraz z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880; 
z 2008 rŁ Nr 199, ”ozŁ 1227 i Nr 201, ”ozŁ 1237) Rada Gminy ŚarJowo rozstrzyga, co nastę”uje: 

Przyjmuje się w caJo`ci rozstrzygnięcie Wójta i nie uwzględnia się ”oniwszych uwag wniesionych do ”rojektu 
zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy ŚarJowo: 

L”Ł Śata w”Jywu  
uwagi Tre`ć uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo`ci, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia ”rojektu  
zmiany ”lanu  

dla nieruchomo`ci,  
której dotyczy uwaga 

1 2 4 5 6 
1Ł 27Ł10Ł2008 rŁ Uwaga do rozstrzygnięć  

”lanu ustalających zakaz  
zabudowy na gruntach  
rolnychŁ 

ŚzŁ 187, 195, 234ł1,  
235ł1, 244, 245 obrŁ  
Kru”y 

tereny rolne z zakazem  
zabudowy 

2Ł 
 

27Ł10Ł2008 rŁ Uwaga do rozstrzygnięć  
”lanu ustalających zakaz  
zabudowy na gruntach  
rolnychŁ 

ŚzŁ 9 obrŁ Kru”y tereny rolne z zakazem  
zabudowy 

3Ł 27Ł10Ł2008 rŁ Uwaga do rozstrzygnięć  
”lanu ustalających zakaz  
zabudowy na gruntach  
rolnychŁ 

ŚzŁ 177, 335, 336ł1,  
336ł2 obrŁ Kru”y 

tereny rolne z zakazem  
zabudowy 

4Ł 27Ł10Ł2008 rŁ Uwaga do rozstrzygnięć  
”lanu ustalających zakaz  
zabudowy na gruntach  
rolnychŁ 

ŚzŁ 32ł6 obrŁ  
Kowalewice; 
ŚzŁ 175, 176, 178,  
185, 186, 188, 189,  
193, 229, 233ł1,  
233ł2, 343 obrŁ Kru”y 

Czę`ć dzŁ nr 343 w gra-
nicach terenu 3śWłR  
”rzeznaczonego ”od  
lokalizację elektrowni  
wiatrowej; PozostaJe  
dziaJki - tereny rolne z  
zakazem zabudowy 

5Ł 02Ł10Ł2008 rŁ Protest ”rzeciwko  
”rzeznaczeniu w ”lanie dzŁ  
32ł10 i 32ł11 ”od  
lokalizację elektrowni  
wiatrowych i zakaz  
zabudowyŁ 

ŚzŁ 32ł10, 32ł11 obrŁ  
Kowalewice 

tereny rolne z zakazem  
zabudowy 

 

Wykaz wniesionych uwag oraz uwagi stanowią integralną czę`ć dokumentacji formalno-”rawnej ”rac ”lani-
stycznychŁ 
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źaJącznik nr 5 

Rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717; zmiany: ŚzŁ UŁ z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, 
”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 225, ”ozŁ 1635 oraz z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880; 
z 2008 rŁ Nr 199, ”ozŁ 1227 i Nr 201, ”ozŁ 1237); artŁ 7 ustŁ 1 ”kt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity: ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591; zmiany: ŚzŁ UŁ z 2002 rŁ Nr 23, 
”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, ”ozŁ 984, Nr 153, ”ozŁ 1271 i Nr 214, ”ozŁ 1806; z 2003 rŁ Nr 80, 
”ozŁ 717 i Nr 162, ”ozŁ 1568; z 2004 rŁ Nr 102, ”ozŁ 1055 i Nr 116, ”ozŁ 1203; z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441 
i Nr 175, ”ozŁ 1457; z 2006 rŁ Nr 17, ”ozŁ 128 i Nr 181, ”ozŁ 1337; z 2007 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr 138, 
”ozŁ 974 i Nr 173, ”ozŁ 1218) oraz artŁ 167 ustŁ 2 ”kt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 rŁ o finansach ”u-
blicznych (ŚzŁ UŁ Nr 249, ”ozŁ 2104; zmiany: ŚzŁ UŁ Nr 169, ”ozŁ 1420; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 104, 
”ozŁ 708, Nr 170, ”ozŁ 1217 i 1218, Nr 187, ”ozŁ 1381 i Nr 249, ”ozŁ 1832; z 2007 rŁ Nr 82, ”ozŁ 560, 
Nr 88, ”ozŁ 587, Nr 115, ”ozŁ 791 i Nr 140, ”ozŁ 984) Rada Gminy ŚarJowo rozstrzyga, co nastę”uje: 

ź ustaleL zawartych w uchwale w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego s”o-
rządzonego w zakresie zgodnym z uchwaJą Nr XIIIł172ł2007 Rady Gminy ŚarJowo z dnia 19 grudnia 2007 rŁ 
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany ”lanu dla obszaru lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrę-
bach Kowalewice i Kru”y oraz z ”rze”rowadzonej analizy i wykonanej ”rognozy skutków finansowych uchwale-
nia ”lanu wynika, iw jego ”rzyjęcie oraz realizacja za”isanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 
nie ”ociągają za sobą wydatków z budwetu gminyŁ Wszelkie inwestycje i nakJady wynikające z realizacji za”isów 
”rzedmiotowej uchwaJy, a więc i inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamie-
rzeL Inwestora i będą w caJo`ci finansowane ze `rodków ”oza budwetowychŁ 

PozŁ ń63 
 

UCHWAIA NR XXIł288ł2ŃŃ8 
Rady Gminy ŚarJowo 

z dnia 26 listo”ada 2ŃŃ8 rŁ 
 

w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy ŚarJowoŁ 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, 
”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319 i Nr 225, ”ozŁ 1635 oraz z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880; 
z 2008 rŁ Nr 199, ”ozŁ 1227 i Nr 201, ”ozŁ 1237) Rada Gminy ŚarJowo uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 
Prze”isy wstę”ne 

§ ńŁ 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr XIIIł171ł2007 Rady Gminy ŚarJowo z dnia 19 grudnia 2007 rŁ w s”rawie 
”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy ŚarJowo 
uchwalonego uchwaJą Nr XXIIł282ł2005 Rady Gminy ŚarJowo z dnia 30 czerwca 2005 rŁ, ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy ŚarJowo ”rzyjętego 
uchwaJą Nr XLIł373ł97 Rady Gminy ŚarJowo z dnia 30 grudnia 1997 rŁ zmienionego uchwaJą Nr XXIł284ł08 
Rady Gminy ŚarJowo z dnia 26 listo”ada 2008 rŁ, uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy ŚarJowo dla obszaru czę`ci obrębu Kru”y, SiLczyca i Nowy Kraków w gminie ŚarJowo 
dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącejŁ 


