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UCHWAIA NR XIII\96\2011 

 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH 

 z dnia 1 grudnia 2011 r. 

w s”rawie ustalenia o”Jat za ”rze”rawę ”romową na rzece OdrzeŁ 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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; 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 

i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz., 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, 

poz. 777) oraz w związku z art. 13 ｭeｬ ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. W”rowadza się nastę”ujące rodzaje o”Jat za ”rzewozy ”romem na ”rze”rawie ”romowej na rze-

ce Odrze w ciągu gminnej drogi ”ublicznej w miejscowo`ci Gozdowice: 1) ”rzewóz osób 2) ”rzewóz ”o-

jazdów. 

§ 2. 1) Ustala się stawki o”Jat za jednorazowy ”rzewóz ”romem: 

LP. ”rzedmiot o”Jat stawki o”Jat w PLN 

1 za ”ojazd samochodowy trójkoJowy lub czterokoJowy o masie wJasnej nie ”rzekraczającej 
550 kg 

7,00 

2 za ”asawera 2,50 

3 za rower, motorower, motocykl 4,50 

4 za pojazd samochodowy o masie caJkowitej nie ”rzekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem 
autobusów oraz zes”oJy tych ”ojazdów, a takwe ”ojazdy za”rzęgowe 

9,00 

2) Nie ”obiera się odrębnych o”Jat od kierowcy ”rzewowonego ”ojazdu. 

§ 3. Tre`ć uchwaJy ”odlega ogJoszeniu w s”osób zwyczajowo ”rzyjęty. 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego. 

§ 5. Traci moc uchwaJa Rady Miejskiej w Mieszkowicach Nr XX/159/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. 

w s”rawie ustalenia o”Jat z przeprawę ”romową na rzece Odrze (Śz. Urz. Woj. źach. Nr 89, poz. 1889) 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej  
 

Krzysztof Karolak 
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UCHWAIA NR VIII/86/11 

 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU 

 z dnia 24 listopada 2011 r. 

w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy SuchaL 

w obrębach geodezyjnych Brudzewice i SJodkówkoŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 

i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 

i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 
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poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; 

z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) 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 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 2007 r. Nr 127, poz. 880; 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 i Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, 

poz. 901) Rada Miejska w Suchaniu uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXI/262/10 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 5 ”audziernika 2010 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagospodarowania przestrzennego gminy 

SuchaL na obrębach geodezyjnych Brudzewice i SJodkówko, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy SuchaL, ”rzyjętego uchwaJą 
Nr XXI/120/2001 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 5 kwietnia 2001 r., zmienionego uchwaJą 
Nr XX/174/09 z dnia 29 maja 2009 r., uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania przestrzennego dla 

obszaru ”oJowonego w obrębach Brudzewice i SJodkówko, zwany dalej ”lanem. 

2. Plan obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni 435,822 ha, oznaczony na zaJączniku graficznym nr 1 

do niniejszej uchwaJy. 

3. Przedmiotem planu jest ustalenie zasad zagos”odarowania obszarów lokalizacji elektrowni wiatro-

wych o Jącznej mocy nie ”rzekraczającej 14,0 MW, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną 

i strefami ich oddziaJywania oraz obszarów rolnych i le`nych. 

4. Integralnymi czę`ciami niniejszej uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJączniki graficzne - rysunki planu miejscowego: 

a) zaJącznik Nr 1 - rysunek w skali 1: 5 000, 

b) zaJącznik Nr 2 - rysunek w skali 1: 2 000; 

2) zaJącznik Nr 3 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-

ny SuchaL dla obszaru objętego ”lanem, `wiadczący o zgodno`ci rozwiązaL ”lanu ze studium; 
3) zaJącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Suchaniu o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 

do projektu planu; 

4) zaJącznik Nr 5 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Suchaniu w s”rawie zasad realizacji zadaL z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania 

RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji planu 

§ 2. 1. Obszar objęty ”lanem ”odzielony zostaJ na tereny elementarne - tereny o równych funkcjach 
lub równych zasadach zagos”odarowania, okre`lone liniami rozgraniczającymi, dla których ustala się ”rze-

znaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania, a takwe szczególne warunki zagos”odarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. 

2. Na obszarze objętym ”lanem ustala się: 

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

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

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów; 
3) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
5) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci; 
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

7) warunki wynikające z ”rze”isów odrębnych; 
8) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci; 
9) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów. 

3. W obrębie terenu elementarnego wystę”ować mogą szczególne ograniczenia i wymogi z tytuJu: 

1) ochrony `rodowiska; wynikające z tego tytuJu rygory ustalono w § 4 niniejszej uchwaJy; informacje 

o ich wystę”owaniu zawarto w ustaleniach szczegóJowych wJa`ciwego terenu elementarnego, a obszar, 

którego dotyczą oznaczono na rysunku ”lanu; 
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2) objęcia ochroną dóbr kultury - obszarów chronionych; wynikające z tego tytuJu rygory ustalono w § 5 

niniejszej uchwaJy; informacje o ich wystę”owaniu zawarto w ｭkarcie terenuｬ wJa`ciwego terenu 
elementarnego, a obszary lub obiekty ”odlegające ochronie oznaczono na rysunku ”lanu; 

4. Ustalenia ”lanu formuJowane są na dwóch ”oziomach - ogólnym i szczegóJowym; ustalenia ogólne 
obowiązują na caJym obszarze objętym ”lanem, ustalenia szczegóJowe obowiązują na obszarze wJa`ciwe-

go terenu elementarnego. 

5. PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i szczegóJowe. 

6. Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji rysunku ”lanu - zaJączników graficznych do uchwaJy: 

1) zaJącznik Nr 1 - rysunek w skali 1:5 000 obejmujący obszar, w obrębie którego ustala się utrzymanie 
dotychczasowego s”osobu uwytkowania, z do”uszczeniem urządzeL infrastruktury technicznej oraz 
ustala się zakaz lokalizacji zabudowy ”rzeznaczonej na staJy ”obyt ludzi; 

2) zaJącznik Nr 2 - rysunek w skali 1: 2000 obejmujący obszar lokalizacji elektrowni wiatrowych. 
RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 3. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenów elementarnych oznaczonych nastę”ującymi symbolami, 
zgodnie z rysunkiem planu: 

1) E/R - tereny rolnicze - teren lokalizacji elektrowni wiatrowych z niezbędną infrastrukturą i tereny rolni-

cze z zakazem lokalizacji zabudowy ”rzeznaczonej na staJy ”obyt ludzi; 
2) R/Z - tereny rolnicze z zakazem lokalizacji zabudowy ”rzeznaczonej na staJy ”obyt ludzi; 
3) R - tereny rolnicze; 

4) ZL - tereny lasów z zakazem zabudowy; 

5) KDZ - istniejąca droga ”owiatowa klasy zbiorczej. 

2. Na terenach o symbolach: ś/R, R/ź do”uszcza się budowę obiektów gos”odarczych związanych 

z gospodarstwem rolnym, o ”owierzchniach zabudowy wJa`ciwych dla ”rzyjętej, niezbędnej funkcji. 

§ 4. Ustala się nastę”ujące zasady w zakresie ochrony `rodowiska: 

1. Budowa elektrowni wiatrowych wymaga ”rze”rowadzenia ”ostę”owania w sprawie oceny oddzia-

Jywania na `rodowisko, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

2. Ustala się obowiązek zabez”ieczenia `rodowiska ”rzed emisją szkodliwych fal elektromagnetycznych, 
”oraweniem ”rądem i Jadunkami elektrostatycznymi, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi. 

3. Po zakoLczeniu ”rac inwestycyjnych, ”oza terenem zainwestowanym, teren nalewy ”rzywrócić do 
stanu umowliwiającego kontynuację jego dotychczasowego rolniczego uwytkowania. 

4. Ustala się zakaz zmiany stosunków wodnych oraz zasy”ywania oczek wodnych. 

5. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów ”owodujących ”rzekroczenie do”uszczalnych norm uciąwliwo-

`ci ”oza granicami obszaru objętego ”lanem. 

§ 5. Ustala się nastę”ujące zasady dotyczące ochrony obszarów objętych strefą ｭW IIIｬ ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

1) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z wJa-

`ciwym organem ds. ochrony zabytków, w tym powiadamianie o zamiarze ”odjęcia ”rac ziemnych; 
2) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych, 

na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków. 

§ 6. Ustala się mowliwo`ć ”odziaJów terenów na cele związane z funkcjonowaniem elektrowni wia-

trowych - wydzielania dróg i ”laców serwisowych, fundamentów ”od elektrownie wiatrowe oraz urzą-
dzeL infrastruktury technicznej niezbędnych dla ”rawidJowego funkcjonowania elektrowni, innych sieci 

i urządzeL infrastruktury technicznej oraz wtórnych ”odziaJów geodezyjnych gruntów rolnych związanych 

z rolniczym uwytkowaniem terenu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ”rze”isami odrębnymi. 

§ 7. Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna obszaru ”lanu i ”oszczególnych terenów z istniejących dróg oraz ”rzez drogi 
serwisowe realizowane na potrzeby budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych, 

- szeroko`ć dróg serwisowych w liniach rozgraniczających - 4,0÷6,0 m; 

2) utrzymuje się istniejące drogi ”olne, z mowliwo`cią ich wykorzystania jako drogi serwisowe niezbędne 
do ”rawidJowego funkcjonowania zes”oJu elektrowni wiatrowych; 
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3) do”uszcza się budowę nowych lub ”oszerzenie istniejących zjazdów z dróg ”ublicznych, zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi. 

§ 8. Ustala się nastę”ujące zasady z zakresu infrastruktury technicznej: 

1) elektrownie nalewy ”oJączyć między sobą i z ”rojektowaną stacją elektroenergetyczną kablową siecią 
elektroenergetyczną `rednich na”ięć zlokalizowaną na terenach oznaczonych symbolami E/R, R/Z i R; 

2) ”rojektowaną elektrownie wiatrowe nalewy ”oJączyć z istniejącą siecią elektroenergetyczną zgodnie 

z warunkami ”rzyJączenia okre`lonymi ”rzez o”eratora sieci; 
3) za”ewnić dojazd do istniejących i projektowanych stanowisk sJu”owych i ”rzewodów na”owietrz-

nych linii elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV; 

4) wystę”ujące w granicach opracowania elektroenergetyczne i telekomunikacyjne sieci do zachowania; 

w przypadku kolizji z projektowanymi urządzeniami nalewy je ”rzebudować zgodnie z przepisami od-

rębnymi; 
5) wystę”ujące w granicach o”racowania urządzenia melioracyjne do zachowania; w przypadku kolizji 

z ”rojektowanymi urządzeniami nalewy je ”rzebudować zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
6) w związku z bezobsJugową ”racą elektrowni nie ustala się uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia 

w wodę, od”rowadzanie `cieków, zao”atrzenie w gaz. 

§ 9. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi ustala się obowiązek ”owiadomienia 
odpowiednich wJadz lotniczych o ”rzewidywanym terminie zakoLczenia budowy oraz do wykonania ozna-

kowania przeszkodowego, wraz z ”odaniem dokJadnych ws”óJrzędnych geograficznych urządzeL, ”owo-

Jując się na numer ewidencyjny ”rzeszkody lotniczej, od”owiedni dla terenów oznaczonych na zaJączniku 
graficznym. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 10. 1. Na terenie o powierzchni 55,492 ha, oznaczonym na rysunku planu - zaJączniku Nr 2 symbo-

lem ś/R, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: obszar lokalizacji do 4 wiew elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW 

kawda wraz z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej; ”oza miejscem lokalizacji fun-

damentu wiewy, drogi i ”lacu serwisowego, uwytkowanie wyJącznie rolnicze z zakazem lokalizacji za-

budowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na staJy ”obyt ludzi; 
2) szczegóJowa lokalizacja elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą do ustalenia na 

eta”ie s”orządzania ”rojektów budowlanych, z uwzględnieniem oznaczonych na rysunku ”lanu linii 
zabudowy; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć wiewy - 140,0 m ponad poziom terenu, 

b) maksymalna wysoko`ć skrajnego ”unktu wirnika w pozycji pionowej - 200,0 m nad poziomem 

terenu, 

c) ”owierzchnia ”laców serwisowych do 1200 m² kawdy, 
d) w celu s”eJnienia warunków wynikających z norm do”uszczalnego ”oziomu haJasu, lokalizację 

wiew do”uszcza się w odlegJo`ci zgodnej z wymogami obowiązujących w tym zakresie ”rze”isów 
odrębnych, 

e) minimalna odlegJo`ć między wiewami - 300,0 m, 

f) wszystkie elementy konstrukcji wiewy i turbiny ”owinny być ”omalowane w kolorach pastelo-

wych, nie kontrastujących z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów `wietl-
nych, ”rzy uwzględnieniu wymaganego ”rze”isami odrębnymi s”osobu oznakowania ”rzeszkód 
lotniczych, 

g) nalewy ”rzewidzieć oznakowanie dzienne i nocne elektrowni - zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie ”rze”isami odrębnymi, 
h) do”uszcza się umieszczenie na gondoli logo ”roducenta, inwestora lub wJa`ciciela elektrowni 

wiatrowej, 

i) urządzenia wymagają oznakowania ”rzeszkodowego wg aktualnie obowiązujących ”rze”isów, 
j) do”uszcza się lokalizację urządzeL infrastruktury technicznej - transformator, rozdzielnia i inne 

niezbędne dla ”rawidJowego funkcjonowania elektrowni, 
k) do”uszcza się lokalizację urządzeL sJuwących do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru; 

4) obowiązek wykonania roz”oznania geotechnicznego umowliwiającego szczegóJowe okre`lenie s”osobu 

posadowienia konstrukcji 
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5) w ”rzy”adku realizacji obiektów gos”odarczych związanych z gos”odarstwem rolnym, ustala się: 
a) wysoko`ć zabudowy do 8,0 m od ”oziomu terenu do najwywszego ”unktu dachu, 
b) dachy symetryczne, o kącie nachylenia ”oJaci min. 15O 

6) w oznaczonych granicach stref ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obo-

wiązują zasady ustalone w § 5 niniejszej uchwaJy; 
7) utrzymanie ”rzebiegu istniejących ”olnych dróg wewnętrznych; 
8) istniejące, oznaczone na rysunku ”lanu zadrzewienia i zakrzaczenia do zachowania; do”uszcza się 

konieczne wycinki ”rzy ws”óJdziaJaniu z wJa`ciwym organem ochrony `rodowiska; 

9) zasady obsJugi w zakresie komunikacji zgodnie z § 7 niniejszej uchwaJy; 
10) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z § 8 niniejszej uchwaJy; 
11) do”uszcza się ”rowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elek-

trowniom wiatrowym, w tym kabli sterowania, automatyki i telekomunikacji oraz innych sieci i urzą-
dzeL infrastruktury technicznej. 

2. Na terenach o Jącznej ”owierzchni 241,045 ha, oznaczonych na rysunku planu - zaJączniku Nr 1 

symbolami 01 R/Z i 02 R/ź ustala się: 

1) tereny rolnicze; 

2) utrzymanie ”rzebiegu istniejących dróg wewnętrznych; 
3) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych; 

4) istniejąca na terenie 02 R/ź stacja transformatorowa 15/0,4 kV do utrzymania, z mowliwo`cią rozbu-

dowy i modernizacji, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi; 
5) do”uszcza się lokalizację ”odziemnych i naziemnych sieci, urządzeL infrastruktury oraz dróg serwiso-

wych związanych z eks”loatacją elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymogami obowiązujących 

w tym zakresie odrębnych ”rze”isów branwowych; 
6) do”uszcza się lokalizację urządzeL sJuwących do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru; 

7) w ”rzy”adku realizacji obiektów gos”odarczych związanych z gos”odarstwem rolnym, ustala się: 
a) wysoko`ć zabudowy do 8,0 m od ”oziomu terenu do najwywszego ”unktu dachu, 
b) dachy symetryczne, o kącie nachylenia ”oJaci min. 15O 

8) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie z § 4 niniejszej uchwaJy; 
9) w oznaczonych granicach stref ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obo-

wiązują zasady ustalone w § 5 niniejszej uchwaJy; 
10) istniejące zadrzewienia i zakrzaczenia do zachowania; do”uszcza się konieczne wycinki wynikające 

z wymogów gos”odarki rolnej, ”rzy ws”óJdziaJaniu z wJa`ciwym organem ochrony `rodowiska; 

11) zasady obsJugi w zakresie komunikacji zgodnie z § 7 niniejszej uchwaJy; 
12) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z § 8 niniejszej uchwaJy; 
13) istniejąca na obszarze ”lanu elektroenergetyczna linia na”owietrzna 15 kV do zachowania, 

z mowliwo`cią jej ”rzebudowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ”rze”isami odrębnymi; 
14) do”uszcza się mowliwo`ć lokalizacji innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej. 

3. Na terenie o powierzchni 136,248 ha, oznaczonym na rysunku planu - zaJączniku Nr 1 symbolem 

03 R, ustala się: 

1) tereny rolnicze; 

2) utrzymanie ”rzebiegu istniejących dróg wewnętrznych; 
3) zakaz realizacji elektrowni wiatrowych; 

4) do”uszcza się lokalizację ”odziemnych i naziemnych sieci, urządzeL infrastruktury związanych z eks-

”loatacją elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie odrębnych 
”rze”isów branwowych; 

5) do”uszcza się lokalizację urządzeL sJuwących do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru; 

6) zasady ochrony `rodowiska przyrodniczego zgodnie z § 4 niniejszej uchwaJy 

7) w oznaczonych granicach stref ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obo-

wiązują zasady ustalone w § 5 niniejszej uchwaJy; 
8) istniejące zadrzewienia i zakrzaczenia do zachowania; do”uszcza się konieczne wycinki wynikające 

z wymogów gos”odarki rolnej, ”rzy ws”óJdziaJaniu z wJa`ciwym organem ochrony `rodowiska; 
9) zasady obsJugi w zakresie komunikacji zgodnie z § 7 niniejszej uchwaJy; 
10) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z § 8 niniejszej uchwaJy; 
11) istniejąca na obszarze ”lanu elektroenergetyczna linia na”owietrzna 15 kV do zachowania, z mowli-

wo`cią jej ”rzebudowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ”rze”isami odrębnymi 
12) do”uszcza się mowliwo`ć lokalizacji innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej. 
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4. Na terenach o Jącznej ”owierzchni 1,1292 ha, oznaczonych na rysunkach planu - zaJączniku Nr 1 

i Nr 2 symbolem źL, ustala się: 

1) tereny lasów z zakazem zabudowy, z wyjątkiem obiektów związanych z gos”odarką le`ną; 
2) zasady zagospodarowania zgodnie z ”lanem urządzenia lasu, z uwzględnieniem ”rojektowanego uwytku 

ekologicznego; 

3) zasady ”odziaJu i scalania terenu w dostosowaniu do ”otrzeb gos”odarki le`nej; 
4) zakaz prowadzenia infrastruktury technicznej; 

5) obsJugę komunikacyjną terenu z istniejących dróg. 

5. Na terenie o powierzchni 1,9077 ha, oznaczonym na rysunku planu - zaJączniku Nr 1 symbolem KDZ, 

ustala się; 

1) ”rzeznaczenie: istniejąca ”ubliczna droga ”owiatowa klasy zbiorczej - do zachowania i dalszego uwyt-

kowania; 

2) zasady zagospodarowania terenu - szeroko`ć w liniach rozgraniczających istniejąca, zmienna 14,0÷15,0 m, 

jedna jezdnia, 2 pasy ruchu o szeroko`ci min. 3,5 m kawdy; 
3) do”uszcza się zjazdy na drogi serwisowe oraz prowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych 

i infrastruktury towarzyszącej elektrowniom wiatrowym, w tym kabli sterowania i automatyki, zgod-

nie z wymogami obowiązujących w tym zakresie ”rze”isów odrębnych; 
4) do”uszcza się budowę innych lub/oraz ”rzebudowę istniejących zjazdów. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 11. 1. Ustala się jednorazową o”Jatę z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci: 

1) dla terenów oznaczonych symbolem ś/R - 30%; 

2) dla terenów oznaczonych symbolami: R/ź, R, źL, KŚź - 1%. 

2. Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą zmienia się ”rzeznaczenie 1,245 ha gruntów rolnych, nie 
stanowiących zwartego kom”leksu uwytków rolnych, na cele nierolnicze, ”od fundamenty, drogi i place 

serwisowe, stacje elektroenergetyczne, w tym: 

1) 0,5 ha gruntów ornych klasy R IVa; 
2) 0,58 ha gruntów ornych klasy R IVb; 
3) 0,165 ha gruntów ornych klasy R V 

3. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwytkowania 
terenu. 

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Suchania. 

§ 13. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy SuchaL. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Dariusz Kurant 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr VIII/86/11 

Rady Miejskiej w Suchaniu 

z dnia 24 listopada 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr VIII/86/11 

Rady Miejskiej w Suchaniu 

z dnia 24 listopada 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr VIII/86/11 

Rady Miejskiej w Suchaniu 

z dnia 24 listopada 2011 r. 
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ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr VIII/86/11 

Rady Miejskiej w Suchaniu 

z dnia 24 listopada 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia 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, zmiany: 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. 123, 

poz. 803, 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 i Nr 155, poz. 1043; 

z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Miejska w Suchaniu rozstrzyga, co nastę”uje: 
W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Su-

chaL dotyczącego lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Brudzewice i SJodkowo, 
wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko w strategicznej ocenie 

oddziaJywania na `rodowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

 

ZaJącznik nr 5 

do uchwaJy Nr VIII/86/11 

Rady Miejskiej w Suchaniu 

z dnia 24 listopada 2011 r. 

Rozstrzygnięcie s”osobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania 

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, zmiany: 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. 123, 

poz. 803, 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 i Nr 155, poz. 1043; 

z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901); art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. 

o samorządzie 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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 

i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 

i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, 

poz. 230) oraz ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, 

poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) okre`la się s”osób realizacji inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania. 
ź ustaleL zawartych w miejscowym planie zagospodarowania ”rzestrzennego gminy SuchaL dotyczącym 
lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Brudzewice i SJodkowo oraz z przeprowadzo-

nej analizy wynika, iw jego ”rzyjęcie oraz realizacja za”isanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury tech-

nicznej nie ”ociąga 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 finan-

sowane z Jego `rodków. 
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