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§ 2. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-
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UCHWAIA NR VIII/71/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM 

 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Drawsko Pomorskie. 

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 75, 

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

z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXVII/217/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 wrze-

`nia 2008 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do zmiany w obowiązującym miejscowym ”lanie zagos”odarowania 

przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie i zmienioną uchwaJą Nr XXXI/246/2008 Rady Miejskiej w Draw-

sku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniającą uchwaJę w s”rawie ”rzystą”ienia do zmiany w obo-

wiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie oraz po 

stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Śrawsko Pomorskie ”rzyjętym uchwaJą Nr VIII/59/2003 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 

25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy Śrawsko Pomorskie, uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy Śrawsko Pomorskie, obejmującą obszar o Jącznej ”owierzchni 1750,2 ha, oznaczoną na 
rysunku zmiany planu. 

2Ł Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) Nr 1 - rysunki od A1 do A20 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Drawsko Pomorskie opracowane w skali 1:2000; 

2) Nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śraw-

sko Pomorskie dla terenu objętego zmianą ”lanu; 
3) Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie; 

4) Nr 4 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgod-

nie z przepisami o finansach publicznych. 

3. Na rysunku zmiany ”lanu oznaczono nastę”ujące elementy: 

1) granicę obszaru objętego zmianą ”lanu; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) przeznaczenie terenu; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) granice stref ochrony stanowisk archeologicznych; 

6) granicę obszaru chronionego krajobrazu; 
7) granicę obszaru oddziaJywania elektrowni wiatrowychŁ 
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4Ł Ustala się ”odziaJ obszaru zmiany ”lanu, o którym mowa w § 1 ust. 1, na tereny okre`lone na ry-

sunku zmiany ”lanu liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi symbolami: 

1) RM - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; 

2) US - teren sportu i rekreacji; 

3) R - teren rolniczy; 

4) Rp - teren ”rodukcji rolnej dziaJów s”ecjalnych; 
5) R,EW - teren rolniczy z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastruk-

turą techniczną i drogami; 

6) ZL - teren lasów; 
7) WS - teren wód ”owierzchniowych `ródlądowych; 
8) KDg - teren dróg ”ublicznych klasy gJównej; 
9) KDd - teren dróg ”ublicznych klasy dojazdowej; 
10) KDWr - teren dróg rowerowych; 
11) KDW - teren dróg wewnętrznych; 
12) KDW,ZP - teren dróg wewnętrznych, teren zieleni urządzonejŁ 

§ 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) wysoko`ć zabudowy na terenach oznaczonych symbolem innym niw R,śW okre`lono w dalszych 

ustaleniach dla ”oszczególnych terenów; wysoko`ć nie dotyczy elementów technicznych i wyposa-

wenia technicznego budynków oraz obiektów infrastruktury technicznej (w tym w szczególno`ci infra-

struktury telekomunikacyjnej); 

2) wysoko`ć budowli (elektrowni wiatrowych) wraz z urządzeniami technicznymi okre`lono w dalszych 

ustaleniach dla ”oszczególnych terenów; 
3) wysoko`ć masztów do ”omiaru ”rędko`ci wiatru - nie wywej niw 150 m ponad poziom terenu. 

4) geometrię dachów zabudowy okre`lono w dalszych ustaleniach dla ”oszczególnych terenów; do”usz-
cza się stosowanie dachów ”Jaskich lub ”ochyJych jednos”adowych dla zabudowy pomocniczej; 

5) ”okrycie dachów ”ochyJych dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiaJem dachówko ”o-

dobnym; 

6) wiewe turbin wiatrowych lokalizować z uwzględnieniem nie”rzekraczalnych linii zabudowy, okre`lo-

nych na rysunku zmiany planu; 

7) je`li ustalenia szczegóJowe i rysunek zmiany ”lanu nie stanowią inaczej, na terenach oznaczonych 

symbolem R oraz R,śW, zabudowę w stosunku do granic dziaJki lokalizować zgodnie z przepisami od-

rębnymi; 
8) do”uszcza się wysunięcia ”oza nie”rzekraczalne linie zabudowy: 

a) oka”ów i gzymsów budynków na wysoko`ci ”owywej ”arteru: do 0,5 m, 

b) balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, ”ochylni i ramp: do 1,3 m, 

c) innych elementów tjŁ w szczególno`ci: ”rzedsionków, daszków nad wej`ciami, studzienek do-

`wietlających ”iwnice: do 1,5 m ”rzed linię zabudowy, 
d) fundamentu wiewy elektrowni wiatrowej, 
e) wirnika turbiny wiatrowej, 

f) linia zabudowy nie ogranicza sytuowania inwynieryjnych urządzeL sieciowych ”oza budynkami 

i budowlami; 

9) zakazuje się umieszczania reklam na obiektach siJowni wiatrowych lub masztach do ”omiaru ”rędko-

`ci wiatru; nie dotyczy to oznaczeL fabrycznych ”roducenta, 
10) elementy konstrukcji wiewy i turbiny wiatrowej lub masztów do ”omiaru ”rędko`ci wiatru winny być 

pomalowane, z uwzględnieniem oznaczeL kolorystycznych dla ”rzeszkód lotniczych okre`lonych 

w ”rze”isach odrębnych, barwami neutralnymi dla otoczenia i niekontrastowymi; ”owJoka malarska 
winna być matowa - ”ozbawiona refleksów `wietlnych; 

11) na terenie objętym zmianą ”lanu zakazuje się realizacji no`ników reklamowych wolnostojących; 
12) do”uszcza się realizację no`ników reklamowych w formie tablic (szyldów) reklamowych mocowanych 

do elewacji budynków lub ogrodzeL, o Jącznej ”owierzchni no`nika, mierzonej ”o obrysie zewnętrz-
nym nie większej niw 1,5 m²; 

13) zakazuje się realizacji ogrodzeL, w których ”rzęsJa ogrodzeniowe wykonane są z prefabrykowanych 

elementów betonowychŁ 
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§ 3. Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) czę`ć terenu objętego zmianą ”lanu ”oJowona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu ｭPojezierze 

Drawskieｬ - realizacja inwestycji musi uwzględniać zasady zagos”odarowania i uwytkowania terenu 
oraz zakazy okre`lone w ”rze”isach odrębnych, w szczególno`ci o ochronie przyrody; zakazuje się 
”rowadzenia ”rac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenu; 

2) na obszarze chronionego krajobrazu Pojezierze Śrawskie, nakazuje się ograniczyć wycinkę drzew 
”rzydrownych, a do”u`cić ją jedynie w ”rzy”adkach wynikających ze względów bez”ieczeLstwa i sa-

nitarnych; 

3) do nasadzeL nalewy uwywać rodzimych, zgodnych z siedliskiem gatunków drzew i krzewów; 
4) do”uszcza się realizację ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko w rozumieniu 

”rze”isów odrębnych, dla których ”rze”rowadzona ocena oddziaJywania na `rodowisko wykawe brak 
negatywnego w”Jywu na ”rzyrodę i `rodowiskoŁ 

§ 4. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) na rysunku zmiany ”lanu wyznacza się strefy ochrony stanowisk archeologicznych ｭWIIｬ i ｭWIIIｬ 

objęte ochroną na ”odstawie niniejszej zmiany ”lanu; 
2) dla stref czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych ｭWIIｬ, ustala się: 

a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków; 
b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprze-

dzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia na zasadach okre`lo-

nych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
3) dla stref ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych ｭWIIIｬ ustala się: 

a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z od”owiednim organem dsŁ ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze ”odjęcia ”rac 
ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytkówŁ 

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną wszystkich terenów w granicach zmiany ”lanu ”o”rzez sieć istnie-

jących dróg ”ublicznych i wewnętrznych; 
2) obsJugę elektrowni wiatrowych realizować ”o”rzez wewnętrzne drogi eks”loatacyjne tymczasowe lub 

staJe, wJączone do dróg ”ublicznych lub wewnętrznych; 
3) w celu zaopatrzenia w wodę terenów oznaczonych symbolem RM ustala się budowę sieci gminnej 

(min ø90 mm) za”ewniającą wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”i-

sami ”rzeciw”owarowymi, alternatywne zaopatrzenie w wodę nastą”i zgodnie z ”rze”isami odrębny-

mi, do czasu realizacji sieci do”uszcza się zao”atrzenie w wodę z ujęć wJasnych; 
4) ustala gromadzenie nieczysto`ci ”Jynnych w szczelnych zbiornikach bezod”Jywowych lub oczyszcza-

nie ich w przydomowych oczyszczalniach; 

5) obsJuga terenów w zakresie sieci energetycznej realizowana poprzez linie kablowe podziemne niskiego, 

`redniego lub wysokiego na”ięcia lub na”owietrzne niskiego, `redniego lub wysokiego na”ięcia, ”rzyJą-
czone do sieci istniejącej lub ”rzebudowanej, ”o”rzez istniejące i projektowane stacje transformatorowe; 

6) obsJuga elektrowni wiatrowych w zakresie odbioru iłlub ”oboru energii elektrycznej odbywać się bę-
dzie ”o”rzez istniejące lub ”rojektowane elektroenergetyczne linie niskiego, `redniego lub wysokiego 
na”ięcia ”odziemne lub na”owietrzne ”rzyJączone do istniejącej iłlub ”rojektowanej sieci; 

7) na terenach oznaczonych symbolem R i R,śW do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowych 
oraz masztów do ”omiaru ”rędko`ci wiatru; 

8) do”uszcza się ”rzebudowę lub rozbudowę istniejących linii elektroenergetycznych niskiego, `redniego 
lub wysokiego na”ięcia, 

9) w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo, do”uszcza się wszystkie rodzaje systemów grzewczych; 
10) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się, utrzymanie istniejących systemów oraz ich 

rozbudowę lub ”rzebudowę, w tym systemów dostę”u radiowego; 
11) ustala się zachowanie istniejącego systemu melioracyjnego; w ”rzy”adku konieczno`ci jego narusze-

nia nalewy zastosować rozwiązanie zastę”cze, zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych; 
12) od”ady komunalne gromadzić w ”ojemnikach na terenie nieruchomo`ci i od”rowadzać je zgodnie 

z ”lanem gos”odarki od”adami gminy na skJadowisko od”adów; 
13) odpady z produkcji rolniczej wykorzystywane rolniczo, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
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§ 6. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

uwytkowaniu: 

1) ”rzy ”rojektowaniu obiektów budowlanych uwzględnić wymagania ochrony ”rzeciw”owarowej okre-

`lone w ”rze”isach odrębnych oraz za”ewniać ochronę ludno`ci zgodnie z wymaganiami obrony cy-

wilnej, okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych; 
2) nalewy za”ewnić skuteczne dziaJanie systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 

ostrzegania o zagroweniach, zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych; 
3) wszystkie obiekty o wysoko`ci ”owywej 50 m ”onad ”oziom terenu, winny być oznakowane w spo-

sób okre`lony w ”rze”isach odrębnych i zgJoszone jako ”rzeszkody lotnicze wJa`ciwym organom, 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

4) lokalizacja elektrowni wiatrowych, masztów do ”omiaru ”rędko`ci wiatru oraz innych obiektów, bu-

dynków lub budowli do”uszczonych do realizacji ustaleniami szczegóJowymi, winna uwzględniać mi-

nimalne odlegJo`ci, okre`lone w ”rze”isach odrębnych, od istniejących na terenie zmiany planu na-

”owietrznych linii energetycznych wysokiego, `redniego i niskiego na”ięcia oraz sieci gazowej wyso-

kiego ci`nienia; 
5) zakazuje się lokalizacji wiew elektrowni wiatrowych oraz stacji transformatorowych kontenerowych na 

gruntach rolnych: 

a) oznaczonych w ewidencji gruntów jako N - nieuwytki, 
b) oznaczonych w ewidencji gruntów jako uwytki rolne klasy III, jeweli związane z realizacją inwesty-

cji wyJączenie gruntów z produkcji rolniczej, w ramach ich zwartego kompleksu, obejmie po-

wierzchnię wymagającą zgody na zmianę ”rzeznaczenie na cele nierolnicze okre`loną w przepi-

sach odrębnych, 
c) ”ozostaJych gruntach rolnych ”ochodzenia organicznego; 

6) na rysunku zmiany ”lanu wyznaczono granicę obszaru oddziaJywania elektrowni wiatrowych, ”oza 

którą uciąwliwo`ci, a w szczególno`ci: ”oziom haJasu, ”oziom ”romieniowania elektromagnetycznego, 
”owodowane ”rzez elektrownie wiatrowe zlokalizowane na terenach R,śW, nie mowe ”rzekroczyć 
maksymalnych do”uszczalnych warto`ci, okre`lonych w przepisach odrębnych, dotyczących terenów 
zabudowy zagrodowej. 

§ 7. Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania i uwytkowania te-

renów - do czasu realizacji ustaleL niniejszej zmiany ”lanu, tereny mogą być zagos”odarowane i zabudo-

wane w dotychczasowy s”osóbŁ 

§ 8. Ustalenia dotyczące szczegóJowych zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”usz-
cza się wydzielenie terenów zgodnie z liniami rozgraniczającymi, okre`lonymi na rysunku zmiany planu. 

§ 9. Ustalenia dla terenu o powierzchni 1,36 ha oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

1US: 

1) przeznaczenie terenu - teren sportu i rekreacji, boisko sportowe; 

2) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zakazuje się ”odziaJu terenu; 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wywej niw 9,5 m, 

b) geometria dachu - dachy ”ochyJe dwu- lub wielos”adowe, do”uszcza się dachy ”Jaskie, 
c) kąt nachylenia dachu ”ochyJych - 30° do 50°, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej 500 m², 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej 70% powierzchni terenu; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z drogi ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
b) parkowanie - min. 10 miejsc, 

c) woda - z sieci wodociągowej lub z ujęcia wJasnego, 
d) energia elektryczna - z sieci na”owietrznej `redniego lub niskiego na”ięcia, docelowo z sieci pod-

ziemnej, 

e) `cieki sanitarne - do zbiornika bezod”Jywowego lub ”rzydomowej oczyszczalni `cieków; 
f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu, 

g) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury technicznej niezwiązanych z obsJugą terenu 

w ”asie ”omiędzy linią rozgraniczającą z ulicą i nie”rzekraczalną linią zabudowy; 
5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 
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§ 10. Ustalenia dla terenów o Jącznej ”owierzchni 140,2 ha oznaczonych na rysunku zmiany planu 

symbolami: 2ZL (1,58 ha), 6ZL (0,34 ha), 9ZL (1,5 ha), 10ZL (0,23 ha), 11ZL (0,33 ha),13ZL (1,51 ha), 

14ZL (1,11ha), 15ZL (0,17 ha), 18ZL (10,61ha), 19ZL (2,21 ha), 20ZL (0,37ha), 21ZL (1,43 ha), 24ZL 

(3,83 ha), 27ZL (0,98 ha), 28ZL (4,87 ha), 30ZL (0,6ha), 39ZL (8,27ha), 40ZL (0,4 ha), 41ZL (1,96 ha), 

42ZL (1,1 ha), 46ZL (0,25 ha), 47ZL (0,64 ha), 48ZL (0,78ha), 49ZL (0,87 ha), 50ZL (0,47 ha), 52ZL 

(1,13 ha), 56ZL (40,26 ha), 58ZL (2,26 ha), 59ZL (3,26 ha), 60ZL (22,87 ha), 61ZL (1,2 ha), 62ZL 

(0,86 ha), 63ZL (0,99 ha), 64ZL (4,17 ha),66ZL (6,9 ha), 70ZL (0,12 ha), 71ZL (0,5 ha), 77ZL (1,03 ha), 

78ZL (0,18 ha), 79ZL (1,2 ha),80ZL (0,9ha), 81ZL (0,77 ha), 82ZL (0,5 ha), 84ZL (1,66 ha), 85ZL 

(1,99 ha), 87ZL (0,64 ha). 

1) przeznaczenie terenu - teren lasów; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ terenu ”od warunkiem za-

chowania: 

a) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 40 m, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 3000 m², 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: zakaz zabudowy; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: dojazd - z terenów ”rzylegJych 

i dróg 02KŚW, 
5) ochrona zabytków - na rysunku zmiany planu oznaczono granice ochrony stanowiska archeologiczne-

go ｭWIIIｬ na nastę”ujących terenach: 13źL, 17źL, 50źL, 60źL, 62źL,79źL - obowiązują od”owied-

nie ustalenia § 4; 

6) stawka procentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 11. Ustalenia dla terenów o Jącznej ”owierzchni 517,39 ha, oznaczonych na rysunku zmiany planu 

symbolami: 3R (33,04 ha), 5R (5,63 ha), 7R (19,68 ha), 8R (0,74 ha), 22R (17,5 ha), 23R (8,6 ha), 25R 

(14,05 ha), 26R (50,25 ha), 32R (32,0 ha), 33R (21,77 ha), 35R (5,77 ha), 36R (19,38 ha), 45R 

(25,36 ha), 51R (14,86 ha), 53R (12,26 ha), 65R (54,97 ha), 67R (51,3 ha), 68R (4,23 ha), 69R 

(3,39 ha), 72R (4,0 ha), 73R (9,8 ha), 74R (14,98 ha), 75R (51,8 ha) 89R (4,06ha), 91R (11,27 ha), 

95R (26,7 ha). 

1) przeznaczenie terenu: 

a) tereny rolnicze, 

b) do”uszcza się lokalizację infrastruktury technicznej niezbędną ”rzy realizacji i eksploatacji elek-

trowni wiatrowych, w tym dróg eks”loatacyjnych, ”laców montawowych, linii elektroenergetycz-

nych i optotelekomunikacyjnych oraz stacji transformatorowych 

c) do”uszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej w ramach zabudowy zagrodowej jedynie poza 

wyznaczoną na rysunku zmiany ”lanu, granicą obszaru oddziaJywania elektrowni wiatrowych, 

d) do”uszcza się realizację innej zabudowy, związanej z ”rodukcją rolniczą; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ terenu ”od warunkiem za-

chowania: 

a) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 40 m, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 3000 m², 
3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wywej niw 10 m, 

b) geometria dachu - dachy ”ochyJe dwu- lub wielos”adowe, do”uszcza się dachy ”Jaskie, 
c) kąt nachylenia dla dachów ”ochyJych - 30° do 50°, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 10% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 90% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej - dojazd z dróg ”oJowonych ”oza 
granicami zmiany planu i dróg 02KŚW; 

5) ochrona zabytków - na rysunku zmiany planu oznaczono granice ochrony stanowiska archeologiczne-

go ｭWIIIｬ na nastę”ujących terenach: 3R, 5R 7R, 68R, 65R, 73R, 74R,75R oraz granicę ochrony sta-

nowiska archeologicznego ｭWIIｬ na terenie 65R, 74R - obowiązują od”owiednie ustalenia § 4; 

6) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 12. Ustalenia dla terenów o Jącznej ”owierzchni 19,02 ha, oznaczonych na rysunku zmiany planu 

symbolami: 4RM (1,08 ha), 16RM (1,65 ha), 17RM (1,34 ha), 44RM (2,17 ha), 76RM (0,6 ha), 88RM 

(0,57 ha), 90RM (9,3 ha), 92RM (1,23 ha), 93RM (0,4 ha), 94RM (0,68 ha). 

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrod-

niczych; 
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2) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ terenu ”od warunkiem zachowania: 
a) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 40 m, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 3000 m²; 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wywej niw 9,5 m, 

b) geometria dachu - dachy ”ochyJe dwu- lub wielospadowe, 

c) kat nachylenia dachu - 30° do 45°, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 50% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z drogi 02KDW, 

b) parkowanie - min. 2 miejsca na terenie dziaJki, 
c) woda - z sieci wodociągowej lub z ujęcia wJasnego 

d) energia elektryczna - z sieci napowietrznej n/n, docelowo z sieci podziemnej n/n, 

e) `cieki sanitarne - do zbiorników bezod”Jywowych lub ”rzydomowych oczyszczalni `cieków; 
f) wody opadowe - rozsączane w ramach dziaJek, 
g) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury technicznej niezwiązanych z obsJugą terenu 

w ”asie ”omiędzy linią rozgraniczającą z ulicą i nie”rzekraczalną linią zabudowy; 
5) ochrona zabytków - na rysunku zmiany planu oznaczono granice ochrony stanowiska archeologiczne-

go ｭWIIIｬ na nastę”ujących terenach: 4RM, 16RM, 17RM, 93RM - obowiązują od”owiednie ustalenia 
§ 4; 

6) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 13. Ustalenia dla terenów o Jącznej ”owierzchni 1017,09 ha, oznaczonych na rysunku zmiany pla-

nu symbolem 12R,EW (68,5 ha), 31R,EW (200,03 ha), 37R,EW (5,74 ha), 38R,EW (153,53ha), 43R,EW 

(103,42 ha), 54R,EW (41,26 ha), 55R,EW (59,14ha), 57R,EW (113,53 ha),83R,EW (139,4 ha), 86R,EW 

(125,6 ha), 96R,EW (6,94 ha), 

1) przeznaczenie terenu: 

a) tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastruktu-

rą techniczną, w tym z drogami eksploatacyjnymi, placami manewrowymi i montawowymi, liniami 
elektroenergetycznymi i optotelekomunikacyjnymi, 

b) do”uszcza się realizację dróg tymczasowych o nawierzchni nieprzepuszczalnej np. ”Jyty drogowe, 
c) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej w ramach zabudowy zagrodowej jedynie poza 

wyznaczoną na rysunku zmiany ”lanu, granicą obszaru oddziaJywania elektrowni wiatrowych; 
2) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) do”uszcza się ”odziaJ terenu ”od warunkiem zachowania: 

- minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 40 m, 

- minimalna ”owierzchnia dziaJki - 3000 m², 
b) do”uszcza się wydzielenie dziaJek ”od obiekty infrastruktury technicznej i drogi pod warunkiem 

zachowania: 

- minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 5 m, 

- minimalna ”owierzchni dziaJki - 70 m²; 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakazuje się realizacji zabudowy związanej ze staJym ”obytem ludzi, z zastrzeweniem pkt 1 lit c) 

b) wysoko`ć elektrowni wiatrowej (konstrukcji wiewy Jącznie z dJugo`cią Jo”aty wirnika) - do 200 m 

ponad poziom terenu, 

c) minimalna szeroko`ci drogi eks”loatacyjnej - 4,5 m; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z dróg 02KŚW i 05KDd; 

b) energia elektryczna - zgodnie z § 5 pkt 6; 

5) ochrona zabytków - na rysunku zmiany planu oznaczono granice ochrony stanowiska archeologiczne-

go ｭWIIIｬ na nastę”ujących terenach: 12R,śW; 22R,śW; 31R,śW;38R,śW; 43R,śW; 54R,śW; 
55R,EW; 83R,EW; 86R,EW oraz granica ochrony stanowiska archeologicznego ｭWIIｬ na terenach 

86R,EW - obowiązują od”owiednie ustalenia § 4; 

6) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 14. Ustalenia dla terenu, o Jącznej ”owierzchni 1,78 ha oznaczonych na rysunku zmiany planu 

symbolem 29WS: 

1) przeznaczenie terenu - teren wód ”owierzchniowych `ródlądowych; 
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2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu terenu; 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: zakaz zabudowy; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: dojazd - z terenów ”rzylegJych 

i drogi 02KDW, 

5) ochrona zabytków - brak obiektów i obszarów objętych ochroną; 
6) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 15. Ustalenia dla terenu, o powierzchni 1,37 ha, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

34Rp. 

1) przeznaczenie terenu - tereny ”rodukcji rolniczej dziaJów s”ecjalnych z wyjątkiem hodowli norek, za-

kazuje się realizacji zabudowy związanej ze staJym ”obytem ludzi; 
2) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz dalszych ”odziaJów; 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się realizację zabudowy na bocznej dziaJki granicy ”rzy zachowaniu ”rze”isów odrębnych 

b) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wywej niw 8,0 m, 

c) geometria dachu - dachy ”ochyJe dwu- lub wielospadowe, 

d) kat nachylenia dachu - 30° do 45°, 

e) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 50% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z drogi 02KDW, 

b) parkowanie - min. 2 miejsca na terenie dziaJki, 
c) woda - z sieci wodociągowej lub z ujęcia wJasnego 

d) energia elektryczna - z sieci napowietrznej n/n, docelowo z sieci podziemnej n/n, 

e) `cieki sanitarne - do zbiorników bezod”Jywowych lub ”rzydomowych oczyszczalni `cieków; 
f) wody opadowe - rozsączane w ramach dziaJek, 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 16. Ustalenia dla terenów komunikacji o Jącznej ”owierzchni 3,93 ha, oznaczonych na rysunku 

zmiany planu symbolem 01KDg: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: drogi publiczne klasy gJównej; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zakaz ”odziaJu terenu; 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć drogi 01KŚg w liniach rozgraniczających ”okrywającymi się z granicami dziaJek, 
b) w ramach terenu dróg mogą być ”rowadzone sieci infrastruktury technicznej ”odziemnej i na-

ziemnej, w tym linie kablowe elektroenergetyczne niskiego, `redniego lub wysokiego na”ięcia, 
kablowe sieci optotelekomunikacyjne w tym związane z budową i eks”loatacją elektrowni wia-

trowych; 

4) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 17. Ustalenia dla terenów komunikacji, o Jącznej ”owierzchni 15,46 ha oznaczonych na rysunku 

zmiany planu symbolem 02KDW: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: drogi wewnętrzne; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zakaz ”odziaJu terenu; 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć dróg 02KŚW w liniach rozgraniczających ”okrywa się z granicami dziaJek, 
b) w ramach terenu dróg mogą być ”rowadzone sieci infrastruktury technicznej ”odziemnej i na-

ziemnej, w tym linie kablowe elektroenergetyczne niskiego, `redniego lub wysokiego na”ięcia, 
kablowe sieci optotelekomunikacyjne w tym związane z budową i eks”loatacją elektrowni wia-

trowych; 

4) ochrona zabytków - cze`ć terenu ”oJowona w granicach strefy ochrony stanowiska archeologicznego 

ｭWIIIｬ - obowiązują od”owiednie ustalenia § 4; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 18. Ustalenia dla terenów komunikacji, o Jącznej ”owierzchni 2,34 ha oznaczonych na rysunku 

zmiany planu symbolem 03KDWr: 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: drogi wewnętrzne rowerowe; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zakaz ”odziaJu terenu; 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć drogi 03KŚWr w liniach rozgraniczających ”okrywającymi się z granicami dziaJek, 
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b) w ramach terenu dróg mogą być ”rowadzone sieci infrastruktury technicznej ”odziemnej i na-

ziemnej, w tym linie kablowe elektroenergetyczne niskiego, `redniego lub wysokiego na”ięcia, 
kablowe sieci optotelekomunikacyjne w tym związane z budową i eks”loatacją elektrowni wia-

trowych; 

4) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 19. Ustalenia dla terenu komunikacji, o Jącznej ”owierzchni 19,83 ha oznaczonego na rysunku 

zmiany planu symbolem 04KDW,ZP: 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrzna, teren zieleni urządzonej; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zakaz ”odziaJu terenu; 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć drogi 04KŚW,źP w liniach rozgraniczających ”okrywającymi się z granicami dziaJek, 
b) w ramach terenu dróg mogą być ”rowadzone sieci infrastruktury technicznej ”odziemnej i na-

ziemnej, w tym linie kablowe elektroenergetyczne niskiego, `redniego lub wysokiego na”ięcia, 
kablowe sieci optotelekomunikacyjne w tym związane z budową i eks”loatacją elektrowni wia-

trowych; 

4) ochrona zabytków - cze`ć terenu ”oJowona w granicach strefy ochrony stanowiska archeologicznego 

ｭWIIｬ i ｭWIIIｬ - obowiązują od”owiednie ustalenia § 4; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 20. Ustalenia dla terenów komunikacji o Jącznej ”owierzchni 1,66 ha oznaczonych na rysunku 

zmiany planu symbolem 05KDd: 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: drogi ”ubliczne gJówne klasy dojazdowej; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zakaz ”odziaJu terenu; 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć dróg 05KŚd zwymiarowano na rysunku zmiany ”lanu, 
b) w ramach terenu dróg mogą być ”rowadzone sieci infrastruktury technicznej podziemnej i na-

ziemnej, w tym linie kablowe elektroenergetyczne niskiego, `redniego lub wysokiego na”ięcia, 
kablowe sieci optotelekomunikacyjne w tym związane z budową i eks”loatacją elektrowni wia-

trowych; 

4) ochrona zabytków - cze`ć terenu ”oJowona w granicach strefy ochrony stanowiska archeologicznego 

ｭWIIIｬ - obowiązują od”owiednie ustalenia § 4; 

5) stawka procentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 21. Śla obszaru okre`lonego w § 1 ust. 1 niniejszej uchwaJy, tracą moc ustalenia miejscowego pla-

nu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śrawsko Pomorskie uchwalonego uchwaJą Nr XXIV/196/96 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie aktualizacji planu zagospoda-

rowania ”rzestrzennego gminy Śrawsko Pomorskie (ŚzŁ UrzŁ WojŁ KoszaliLskiego Nr 20, poz. 67; 

z 1998 r. Nr 31, poz. 220). 

§ 22. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim. 

§ 23. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

CzesJaw FaliLski 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr VIII/71/2011 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr VIII/71/2011 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr VIII/71/2011 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie 

 Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (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 75, 

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

z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada Miejska w Śrawsku Pomorskim rozstrzyga, co nastę”ujeŁ 
Do ”rojektu zmiany ”lanu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL 
”lanu na `rodowisko, wniesiono nastę”ujące uwagi: 

W dniu 3 lutego 2011 r. w s”rawie ”rzesunięcia granicy obszaru oddziaJywania elektrowni wiatrowych od 
strony poJudniowej dziaJki i do”uszczenie na terenie ”oniwej granicy zabudowy siedliskowej dla terenu 
dziaJki nr 1 w obrębie Gajewo - uwagę uwzględnionoŁ 

W dniu 11 marca 2011 r. w s”rawie ”rzesunięcia strefy oddziaJywania farmy wiatrowej z terenu dziaJki 
zgodnie z zaJącznikiem graficznym ”rzedmiotowej uwagi z terenu dziaJki nr 42/4 w obrębie źagozd - uwa-

gę uwzględniono. 

W dniu 11 marca 2011 r. dotyczące ”rze”rojektowania tekstu uchwaJy o nastę”ującej tre`ci: 
1. W § 1 Dodać sJownik pojęć występujących w uchwale (elektrownia wiatrowa, infrastruktura technicz-

na promieL wirnika, wysoko`ć zabudowy, wysoko`ć budowli, droga wewnętrzna, droga publiczna, droga 
tymczasowa, droga eksploatacyjna etc. - ”ojęcia wymienione w uwadze są definiowane ”rzez ”rze”isy 
odrębne, ”ojęcie ｭ”romieL wirnikaｬ zastą”iono jednoznacznym okre`leniem tjŁ ｭdJugo`cią Jo”aty wirnikaｬ, 
w związku z czym uwagi w tym zakresie nie zostaJy uwzględnioneŁ 
2. W § 1, ust. 4 Dopisać: pozostaJe oznaczenia graficzne mają charakter informacji lub zalecenia i nie są 
ustaleniami planu miejscowego - oznaczenia graficzne mające charakter informacyjny na zaJącznikach 
graficznych do uchwaJy nie wystę”ują - uwagi nie uwzględniono; 
3. Usunąć zapis § 3, ust. 2 - usunięcie ”rze”isu wiązaJoby się z konieczno`cią ”owtórzenia procedury 

opiniowania i uzgodnienia ”rojektu zmiany ”lanu, zmodyfikowano jednak jego tre`ć, ”onadto kwestię wy-

cinki drzew regulują ”rze”isy odrębne - uwagę uwzględniono czę`ciowo; 
4. Usunąć zapis § 3, ust. 4 - usunięcie ”rze”isu wiązaJoby się z konieczno`cią ”owtórzenia ”rocedury 
opiniowania i uzgodnienia projektu zmiany planu - uwagi nie uwzględniono; 
5. Zapis § 5, pkt 2 zastąpić na: obsJuga elektrowni wiatrowych realizować poprzez wewnętrzne drogi 
eksploatacyjne tymczasowe lub staJe, wJączone do dróg publicznych - drogi eks”loatacyjne wJączone 
będą w większo`ci do dróg wewnętrznych, zatem modyfikacja za”isu w tre`ci jak ”owywej, byJaby nie-

zgodna ze stanem faktycznym - uwagę uwzględniono czę`ciowo; 
6. Zapis § 5, pkt 5 zastąpić na: obsJuga terenów w zakresie sieci elektroenergetycznej realizowana po-

przez linie kablowe podziemne (nn, SN, WN) lub napowietrzne (nn, SN, WN) 

przyJączone do sieci istniejącej lub przebudowywanej poprzez istniejące lub projektowane stacje transfor-

matorowe - uwagę uwzględniono. 

7. Zapis § 5, pkt 6 zastąpić na: obsJuga elektrowni wiatrowych w zakresie poboru i/lub odbioru energii 

elektrycznej odbywać się będzie poprzez istniejące lub projektowane elektroenergetyczne linie (nn, SN, Wn) 
podziemne lub napowietrzne przyJączone do istniejącej i/lub projektowanej sieci - uwagę uwzględnionoŁ 
8. Zapis § 5, pkt 8 zastąpić na: dopuszcza się przebudowę lub rozbudowę istniejących linii elektroenerge-

tycznych (nn, Sn, WN) - uwagę uwzględnionoŁ 
9. Zapis § 5, pkt 10 zastąpić na: w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się utrzymanie ist-
niejących systemów oraz ich rozbudowę lub przebudowę (w tym systemów dostępu radiowego) - uwagę 
uwzględnionoŁ 
10. Zapis § 6, pkt 4 zastąpić na: lokalizacja elektrowni wiatrowych, masztów do pomiaru prędko`ci wia-

tru oraz innych obiektów i budynków i budowli dopuszczonych do realizacji ustaleniami szczegóJowymi, 
winna uwzględniać minimalne odlegJo`ci (okre`lone w przepisach odrębnych) od istniejących na terenie 
zmiany planu napowietrznych linii energetycznych wysokiego, `redniego i niskiego napięcia oraz sieci 
gazowej wysokiego ci`nienia - uwagę uwzględnionoŁ 
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11. § 6, pkt 7, lit. c) czy zostaJy rozpoznane (je`li tak to nalewy wskazać w zaJ. graficznym do MPZP lub 
tek`cie uchwaJy) grunty klas IV i wywszych pochodzenia organicznego - grunty organiczne ”odlegają 
ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - uwagi nie uwzględniono; 
12. W § 6 dodać punkt: dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej niezbędnej celem realizacji 
i eksploatacji zespoJu elektrowni wiatrowych (w tym dróg eksploatacyjnych oraz placów montawowych 
staJych i/lub tymczasowych, linii elektroenergetycznych i optotelekomunikacyjnych kablowych oraz na-

powietrznych, kompaktowych stacji transformatorowych) w obszarze terenów oznaczonych w ewidencji 

gruntów i uwytków jako N - nieuwytki - grunty oznaczone symbolem N tjŁ nieuwytki, jako obszary wodno 
bJotne, objęte zostaJy s”ecyficzną formą ochrony, taką tre`ć uchwaJy zaakce”towaJ, zao”iniowaJ i uzgod-

niJ Regionalny Śyrektor Ochrony _rodowiska w Szczecinie, zatem uwzględnienie uwagi wymagaJoby po-

wtórzenia ”rocedury o”iniowania i uzgodnienia projektu zmiany planu - uwagi nie uwzględniono; 
13. Zapis § 6, pkt 6 zastąpić na: na rysunku zmiany planu wyznaczono granicę obszaru oddziaJywania 
elektrowni wiatrowych, poza którą uciąwliwo`ć, a w szczególno`ci: poziom haJasu, poziom promieniowa-

nia elektromagnetycznego, powodowane przez elektrownie wiatrowe zlokalizowane na terenach R,EW, 

nie mowe przekroczyć maksymalnych dopuszczalnych warto`ci, okre`lonych w przepisach odrębnych - 

odsunięto fragment granicy obszaru oddziaJywania elektrowni wiatrowych od strony ”oJudniowej i zmody-

fikowano tre`ć za”isu, dostosowując jego ustalenia do ”olityki ”rzestrzennej okre`lonej w studium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy dla gruntów sąsiadujących z obszarem 

zmiany ”lanu tjŁ gruntów rolnych, na których mowe być lokalizowana zabudowa zagrodowa - uwagę 
uwzględniono czę`ciowo; 
14. W § 10 dodać punkt: w granicach terenów dopuszcza się lokalizację podziemnych linii kablowych 
elektroenergetycznych nn, SN, i WN oraz kablowych sieci optotelekomunikacyjnych, w tym związanych 

z budową i eksploatacją elektrowni wiatrowych, prowadzonych w pasach dróg le`nych, na terenach pod 
liniami energetycznymi, lub w inny technicznie wymagany sposób przy zachowaniu zasad i warunków 
okre`lonych w przepisach odrębnych - uwzględnienie uwagi mogJoby się wiązać z konieczno`cią uzyska-

nia zgody na zmianę ”rzeznaczenia gruntów le`nych na cele niele`ne a tym samym konieczno`cią ”owtó-
rzenia czę`ci ”rocedury ”lanistycznej - uwagi nie uwzględniono; 
15. W § 11 dodać punkt: dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej niezbędnej celem realizacji 
i eksploatacji zespoJu elektrowni wiatrowych (w tym dróg eksploatacyjnych oraz placów montawowych 
staJych i/lub tymczasowych, linii elektroenergetycznych i optotelekomunikacyjnych kablowych oraz na-

powietrznych, kompaktowych stacji transformatorowych) - uwagę uwzględnionoŁ 
16. Zapis § 13, pkt 1 zastąpić na: przeznaczenie terenu - tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji elek-

trowni wiatrowych oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (drogi eksploatacyjne, place montawowe, 
linie nn/SN/WN, stacje transformatorowe, stacje transformatorowe kompaktowe itp. - nie ”rzyjęto w jej 

”eJnej tre`ci, zmodyfikowano nieznacznie tre`ć ustaleL zmiany ”lanu - uwagi nie uwzględniono; 
17. Usunąć § 13, pkt 3, lit d) - uwagę uwzględniono; 
18. Usunąć § 13, pkt 4, lit a) - opisany w tre`ci ”rze”isu dojazd dotyczy dostę”no`ci komunikacyjnej do 
terenów a nie dojazdów do ”oszczególnych elektrowni wiatrowych - uwagi nie uwzględniono; 
19. Zapis § 16, pkt 3, lit b) zastąpić na: w przestrzeni dróg ograniczonej liniami rozgraniczającymi, mogą 
być prowadzone sieci infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej (m.in. linii kablowych elektroener-

getycznych nn, SN i WN oraz kablowych sieci optotelekomunikacyjnych, w tym związanych z budowa 

i eksploatacją elektrowni wiatrowych) - uwagę uwzględnionoŁ 
20. W § 16, pkt 3 dodać literę c): dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz przebudowę istniejącego 
ukJadu drogowego w tym wykonanie poszerzeL zjazdów indywidualnych oraz mijanek na zasadach: okre-

`lonych w przepisach odrębnych, uzgodnionych z zarządcą bądu wJa`cicielem drogi oraz zgodnie z ustale-

niami uchwaJy odnoszącymi się do terenów przylegJych o innej funkcji okre`lonej w planie - poszerzenie 

”asów drogowych na terenach ”rzylegJych wymagaJyby korygowania ”oJowenia linii rozgraniczających 

i tym samym konieczno`ć ”owtórzenie czę`ci ”rocedury ”lanistycznej - uwagi nie uwzględniono; 
21. Zapis § 17, pkt 3, litŁ b) zastą”ić na: w ”rzestrzeni dróg ograniczonej liniami rozgraniczającymi, mogą 
być ”rowadzone sieci infrastruktury technicznej ”odziemnej i naziemnej (m.in. linii kablowych elektroener-

getycznych nn, SN i WN oraz kablowych sieci optotelekomunikacyjnych, w tym związanych z budową 

i eks”loatacją elektrowni wiatrowych) - uwagę uwzględnionoŁ 
22. W § 17, pkt 3 dodać literę c): dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz przebudowę istniejącego 
ukJadu drogowego w tym wykonanie poszerzeL zjazdów indywidualnych oraz mijanek na zasadach: okre-

`lonych w przepisach odrębnych, uzgodnionych z zarządcą bądu wJa`cicielem drogi oraz zgodnie 

z ustaleniami uchwaJy odnoszącymi się do terenów przylegJych o innej funkcji okre`lonej w planie - posze-

rzenie ”asów drogowych na terenach ”rzylegJych, wymagaJyby korygowania ”oJowenia linii rozgraniczają-
cych i tym samym konieczno`ć ”owtórzenie czę`ci ”rocedury ”lanistycznej - uwagi nie uwzględniono; 
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23. Zapis § 20, pkt 3, lit. b) zastąpić na: w przestrzeni dróg ograniczonej liniami rozgraniczającymi, mogą 
być prowadzone sieci infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej (m.in. linii kablowych elektroener-

getycznych nn, SN i WN oraz kablowych sieci optotelekomunikacyjnych, w tym związanych z budowa 

i eksploatacją elektrowni wiatrowych) - uwagę uwzględnionoŁ 
24. W § 20, pkt 3 dodać literę c): dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz przebudowę istniejącego 
ukJadu drogowego w tym wykonanie poszerzeL zjazdów indywidualnych oraz mijanek na zasadach: okre-

`lonych w przepisach odrębnych, uzgodnionych z zarządcą bądu wJa`cicielem drogi oraz zgodnie 

z ustaleniami uchwaJy odnoszącymi się do terenów przylegJych o innej funkcji okre`lonej w planie - posze-

rzenie ”asów drogowych na terenach ”rzylegJych wymagaJyby korygowania ”oJowenia linii rozgraniczają-
cych i tym samym konieczno`ć ”owtórzenie czę`ci ”rocedury ”lanistycznej - uwagi nie uwzględnionoŁ 
 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr VIII/71/2011 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 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 75, 

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

z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim rozstrzyga, co nastę”uje: 
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, nie wy-

nika z ustaleL zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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UCHWAIA NR VIII/73/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM 

 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaLcami 
gminy Drawsko Pomorskie. 

Na podstawie art. 5a ust. 2 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; z 2007 r. 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), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Konsultacje z mieszkaLcami gminy Śrawsko Pomorskie, zwane dalej ｭkonsultacjamiｬ przeprowa-

dza się w wy”adkach ”rzewidzianych ustawą oraz w innych s”rawach wawnych dla gminy w celu pozna-

nia o”inii mieszkaLców co do s”osobu rozstrzygnięcia s”rawy ”oddanej konsultacjiŁ 

§ 2. W konsultacjach mają ”rawo brać udziaJ osoby stale zamieszkujące na terenie, na którym mają 
być ”rze”rowadzone konsultacje, ”osiadające czynne ”rawo wyborcze do rady gminyŁ 

§ 3. źasięg konsultacji mowe być ograniczony do terenu jednej lub kilku jednostek ”omocniczychŁ 

§ 4. Konsultacje zarządza: 

1) Burmistrz Drawska Pomorskiego - w ”rzy”adku, gdy wymóg konsultacji wynika z ”rze”isów ustawy; 
2) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim - w innych s”rawach wawnych dla gminyŁ 


