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UCHWAIA NR IV/38/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W PIOTACH 

 z dnia 15 marca 2011 r. 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie geodezyjnym Kocierz w gminie PJotyŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: 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, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 

Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 

Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. 

Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiany: Dz. U. 

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; 

Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Nr 199, 

poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; Dz. U. 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, Nr 155, poz. 1043) - Rada 

Miejska w PJotach uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

PRźśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1) Zgodnie z uchwaJą Nr XXVII/286/2009 Rady Miejskiej w PJotach z dnia 31 marca 2009 r., po 

stwierdzeniu zgodno`ci ustaleL niniejszej uchwaJy ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odaro-

wania ”rzestrzennego gminy PJotyｬ, ”rzyjętego uchwaJą Nr VIII/65/2003 Rady Miejskiej w PJotach z dnia 

30 czerwca 2003 r., zmienionego uchwaJą Nr XV/132/08 z dnia 8 lutego 2008 r. oraz uchwaJą 
Nr XLIV/419/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego w obrębie geodezyjnym Kocierz w gminie PJoty, zwany dalej ”lanemŁ 

2) Granice obszaru objętego ustaleniami ”lanu, obejmującego tereny ”oJowone w czę`ci obrębu geodezyj-

nego Kocierz w gminie PJoty o powierzchni ok. 156 ha, ”rzedstawiono na zaJącznikach graficznychŁ 
3) Przedmiotem planu jest zmiana dotychczasowego rolniczego s”osobu uwytkowania terenów w zakresie 

niezbędnym dla umowliwienia realizacji elektrowni wiatrowych oraz infrastruktury technicznej i komu-

nikacyjnej, ”olegająca na ”rzeznaczeniu na cele nierolnicze gruntów rolnych o Jącznej ”owierzchni okŁ 
1,6 ha oraz ”ozostawienie ”ozostaJych terenów w dotychczasowym uwytkowaniuŁ 

§ 2. 1) Integralną czę`cią uchwaJy są zaJączniki graficzne: 

1Ł źaJącznik nr 1 - w skali 1:2000, nazywany w tre`ci uchwaJy rysunkiem ”lanu, 

2Ł źaJącznik nr 2 - w skali 1:20000, wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy PJotyŁ 

2) Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu stanowi źaJącznik nr 3 

do niniejszej uchwaJyŁ 
3) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz sposobie finansowania zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy, stanowi źaJącznik nr 4 do 

niniejszej uchwaJyŁ 

§ 3. 1) Na rysunku ”lanu zastosowano nastę”ujące oznaczenia graficzne, stanowiące obowiązujące 
ustalenia planu: 

1Ł granice obszaru objętego ”lanem miejscowym, 

2Ł linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania oraz 
ich oznaczenia, 

3. nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4. przebieg tras infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 

5. granice i oznaczenia obiektów i terenów ”odlegających ochronieŁ 
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2) Ilekroć w ustaleniach tekstu lub na rysunku planu jest mowa o: 

1. parku wiatrowym - nalewy ”rzez to rozumieć ws”óJ”racujący ze sobą zes”óJ elektrowni wiatro-

wych, stanowiący wraz z niezbędnymi obiektami, urządzeniami i instalacjami infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej caJo`ć ”rzestrzenno-uwytkową, sJuwący wytwarzaniu i ”rzesyJowi energii elektrycznej, 

2. elektrowni wiatrowej - nalewy ”rzez to rozumieć stanowiący caJo`ć uwytkową zes”óJ ”rądotwórczy 
wykorzystujący do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru, na który mogą skJadać się: - urządze-

nia i instalacje technologiczne, ”rzeksztaJcające energię wiatru w energię mechaniczną ”rzekazywaną do 
generatora, w tym m. in. wirnik z Jo”atami, generator, kom”uter sterujący, transformator, rozdzielnia 
elektryczna, instalacja alarmowa, instalacja zdalnego sterowania, - czę`ć budowlana urządzeL technicz-

nych, stanowiąca odrębną ”od względem technicznym budowlę, w tym fundament i wiewa elektrowni 
wiatrowej, 

3Ł lokalizacji wiew elektrowni wiatrowych - nalewy ”rzez to rozumieć usytuowanie wiewy elektrowni 
wiatrowej w stosunku do oznaczonego na rysunku ”lanu ”rzebiegu linii zabudowy; równocze`nie ustalone 

w ”lanie obowiązujące dla lokalizacji elektrowni wiatrowych odlegJo`ci nalewy liczyć od”owiednio od osi 
konstrukcji wiewy elektrowni wiatrowej, 

4Ł liniach rozgraniczających - nalewy ”rzez to rozumieć okre`lone w ustaleniach planu (w tym na ry-

sunku ”lanu) granice terenów o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; równo-

cze`nie okre`lony na rysunku ”lanu ”rzebieg linii rozgraniczających nie jest wiąwący dla ewentualnego 
scalania i ”odziaJów geodezyjnych nieruchomo`ci, związanych z planowanym w planie zagospodarowa-

niem terenów, 

5. liniach zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć okre`lone w ustaleniach planu (w tym na rysunku pla-

nu) nie”rzekraczalne granice usytuowania lica budowli lub `cian zewnętrznych budynków; równocze`nie 
dla elektrowni wiatrowych linia ta dotyczy wiewy elektrowni wiatrowej nie dotyczy natomiast fundamentu 
oraz urządzeL i instalacji technologicznych (w tym m. in. wirnika z Jo”atami), 

6. budynku mieszkalnym - nalewy ”rzez to rozumieć budynki ”rzeznaczone na mieszkania w budynku 

wielorodzinnym, budynku jednorodzinnym oraz w zabudowie zagrodowej i w budynkach wykorzystywa-

nych dla ”otrzeb gos”odarki le`nejŁ 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA ŚLA CAIśGO OBSźARU OBJĘTśGO PLANśM 

§ 4. 1) W granicach obszaru objętego ”lanem ustala się obowiązujące zasady ochrony i ksztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego w ustaleniach szczegóJowychŁ 

2) Ustala się obowiązujące zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. w granicach obszaru objętego ”lanem obejmuje się szczególną ochroną ”rzed zabudową elektrow-

niami wiatrowymi: 

a) lasy i grunty le`ne, 
b) grunty rolne pochodzenia organicznego, 

c) gruntów obejmujących oczka wodne, mokradJa i torfowiska wraz z ”orastającymi ich obrzewa 
krzewami i zadrzewieniami, 

d) gruntów ”od ciekami wód ”owierzchniowych i rowami, 

e) gruntów rolnych klasy I i II, 

f) ciągi zadrzewieL `ród”olnych, sz”alery oraz ”ojedyncze okazy drzew w wieku ”owywej 30 lat, 

2. w celu umowliwienia wJa`ciwej eks”loatacji, za”ewnienia warunków bez”ieczeLstwa oraz ochrony 
`rodowiska wyznacza się wokóJ ”rojektowanych elektrowni wiatrowych strefy techniczne: 

a) linie rozgraniczające teren strefy technicznej ustala się w odlegJo`ci równej ½ dJugo`ci `rednicy 
koJa (d) zataczanego ”rzez Jo”aty turbiny elektrowni wiatrowej ”owiększonej o 5,0 m, 

b) teren strefy technicznej winien być wolny od obiektów i obszarów objętych ochroną, o których 
mowa w pkt 1, 

c) jako ”rzeznaczenie ”odstawowe terenu strefy technicznej wokóJ elektrowni wiatrowej ustala się 
rolnicze wykorzystanie gruntów, 

d) w granicach strefy technicznej obowiązuje zakaz zabudowy nie związanej z budową i eksploata-

cją elektrowni wiatrowych, w tym równiew zabudowy związanej z ”rodukcją rolniczą, 
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3. w trakcie robót budowlanych i montawowych nalewy zabez”ieczyć wierzchnią warstwę gleby, a po 

ich zakoLczeniu nalewy ”rzywrócić ”ierwotny stan terenu, umowliwiający kontynuację jego uwytkowania 

w dotychczasowy s”osób, 

4Ł do”uszczalny zasięg oddziaJywania zes”oJu elektrowni wiatrowych na `rodowisko w zakresie haJa-

su dla form uwytkowania, okre`lonych w roz”orządzeniu wJa`ciwego ministra w sprawie dopuszczalnego 

”oziomu haJasu w `rodowisku, winien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, co nale-

wy udokumentować ”rzed uzyskaniem ”ozwolenia na budowę, 

5Ł ustala się obowiązek zabez”ieczenia `rodowiska ”rzed emisją szkodliwych fal elektromagnetycz-

nych, ”oraweniem ”rądem i Jadunkami elektrostatycznymi - w stopniu i w s”osób okre`lony obowiązują-
cymi w tym zakresie przepisami, 

6Ł ustala się konieczno`ć za”ewnienia skutecznej ochrony ”odJowa gruntowego i wód ”odziemnych 
”rzed zanieczyszczeniem zarówno w trakcie budowy jak tew w czasie eksploatacji elektrowni wiatrowych, 

7Ł gos”odarkę od”adową (w tym ”ochodzącymi z elektrowni wiatrowych odpadowymi olejami hy-

draulicznymi i olejami smarowymi) nalewy za”lanować i ”rowadzić w oparciu o gminny program, zgodnie 

z ustawą o odpadach, 

8. w ”rojekcie budowlanym farmy wiatrowej nalewy okre`lić s”osób zagos”odarowania mas ziemnych 
usuwanych albo przemieszczanych w związku z jej realizacją, w taki sposób aby nie w”Jywać na ekosys-

temy cenne przyrodniczo, 

9Ł ustala się obowiązek ”rowadzenia w trakcie eksploatacji elektrowni wiatrowych monitoringu skut-

ków oddziaJywania na `rodowisko ”rzyrodnicze, którego ostateczny ksztaJt (w tym okres jego trwania) 

”owinien za”ro”onować eks”ert ornitolog w ra”orcie oceny oddziaJywania na `rodowisko, 

10Ł ”rzed uzyskaniem ”ozwolenia na budowę nalewy udokumentować w ”ostę”owaniu w sprawie 

oceny oddziaJywania na `rodowisko, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ”rze”isami, we lokalizacja 
elektrowni wiatrowych, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 4, uwzględnia ograniczenia oddziaJywania ”rzed-

sięwzięcia na krajobraz kulturowy, w tym ochronę widokową eks”onowanych w krajobrazie panoram 

historycznych miejscowo`ci, 

11. na rysunku planu oznaczono symbolem ZN-UE i wyznaczono teren objęty granicami uwytku eko-

logicznego, ustanowionego Roz”orządzeniem Nr 7ł98 Wojewody SzczeciLskiego z dnia 30 lipca 1998 r., 

na którego obszarze jako wyznaczonej formy ochrony ”rzyrody: 

a) obowiązuje ochrona ”rzed zmianą dotychczasowego s”osobu uwytkowania gruntów, 
b) obowiązują zakazy: 

- wykonywania ”rac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenu, 
- uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeweli zmiany te nie sJuwą ochronie ”rzyrody albo 
racjonalnej gospodarce rolnej, 

- likwidowania, zasypywania i ”rzeksztaJcania naturalnych cieków wodnych, 
- wylewania gnojowicy, 

- wydobywania do celów gos”odarczych torfu, 

12. na rysunku planu oznaczono symbolem ZNp-Natura2000 i wyznaczono teren objęty granicami 
proponowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 ｭDolina Regiｬ, którego obszar, do 
czasu jego zatwierdzenia (lub odmowy zatwierdzenia) ”rzez Komisję śuro”ejską nalewy taktować tak jak 
wyznaczony obszar Natura 2000 - zabrania się, ”odejmowania dziaJaL mogących, osobno lub w ”oJącze-

niu z innymi dziaJaniami, znacząco negatywnie oddziaJywać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym 

w szczególno`ci: 

a) ”ogorszyć stan siedlisk ”rzyrodniczych lub siedlisk gatunków ro`lin i zwierząt, dla których ochro-

ny wyznaczono obszar Natura 2000, 

b) w”Jynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony zostaJ wyznaczony obszar Natura 2000, 
c) ”ogorszyć integralno`ć obszaru Natura 2000 lub jego ”owiązania z innymi obszarami, 

13. budowa elektrowni wiatrowych wymaga ”rze”rowadzenia ”ostę”owania w sprawie oceny od-

dziaJywania ”rzedsięwzięcia na `rodowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, obejmu-

jącego mŁ inŁ weryfikację ra”ortu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowisko, w tym na obszar Natu-

ra 2000, w zakresie s”eJnienia wywej okre`lonych warunków i zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody 

i krajobrazu kulturowego. 
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3) Ustala się obowiązujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: 

- w granicach obszaru objętego ”lanem nie wystę”ują stanowiska archeologiczne, ujęte w re-

jestrze lub ewidencji organu wJa`ciwego w zakresie ochrony dóbr kulturyŁ 
4) źe względu na ”rzedmiot ”lanu, obejmujący ustalenie ”rzeznaczenia i sposobu zagospodarowania 

terenów niezurbanizowanych, nie okre`la się wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rze-

strzeni publicznych. 

5) Obowiązujące zasady zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie na ”odstawie 
odrębnych ”rze”isów: 

1. przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych, o których mowa w § 1 ust. 3, stanowiących 
grunty klasy IV, V i VI, nie wymaga uzyskania zgody na ich wyJączenie z uwytkowania rolniczego na ”od-

stawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le`nych (tŁjŁ Dz. U. 

z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z ”óunŁ zmŁ), 

2Ł bilans gruntów rolnych, o których mowa w § 1 ust. 3, w zakresie ich powierzchni i ”oszczegól-

nych klas bonitacyjnych zostanie ustalony na etapie projektu budowlanego, 

3. grunty, o których mowa w pkt 1, nie wymagają ”rzed uzyskaniem ”ozwolenia na budowę decyzji 
zezwalającej na wyJączenie z produkcji rolniczej, 

4Ł dla ochrony istniejącej w granicach obszaru objętego ”lanem sieci melioracyjnej oraz umowliwienia 
jej dalszego ”rawidJowego funkcjonowania oraz wykonywania robót konserwacyjnych: 

a) ”rzy ”rowadzeniu wszystkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych ”rac związanych 

z robotami ziemnymi nalewy chronić istniejące urządzenia drenarskie i melioracyjne przed znisz-

czeniem bądu uszkodzeniem, 

b) do”uszcza się ”rzebudowę i kanalizowanie sieci w ramach istniejącego systemu melioracyjnego, 
s”owodowane usunięciem kolizji z projektowanym zagospodarowaniem, w tym związanym 

z realizacją elektrowni wiatrowych ”rzebiegiem linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, 

oraz dróg i ”laców; ”rzy zachowaniu zasad i warunków okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, 

5Ł s”osób ”osadowienia konstrukcji ”rojektowanych obiektów budowlanych nalewy udokumentować, 
”rzed uzyskaniem ”ozwolenia na budowę, roz”oznaniem geotechnicznych warunków ”odJowa gruntowego, 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze, 

6. dla projektowanych w ”lanie obiektów o wysoko`ci równej i większej od 50 m nŁ”ŁtŁ obowiązuje, 
przed wydaniem decyzji o ”ozwoleniu na budowę, zgJoszenie do wJa`ciwych organów nadzoru nad lotnic-

twem cywilnym i wojskowym, celem ustalenia rodzaju oznakowania lub rezygnacji z oznakowania prze-

szkodowego, 

7Ł dla elektrowni wiatrowych jako ”rzeszkód lotniczych o wysoko`ci ”onad 100 m nŁ”ŁtŁ obowiązuje 

s”osób zgJaszania oraz oznakowania ”rzeszkód lotniczych, okre`lony w obowiązujących ”rze”isach od-

rębnychŁ 

6) Obowiązujące s”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów: 
- do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwytkowania terenów do czasu realizacji ustaleL niniejszej 
uchwaJyŁ 

RozdziaJ 3 

USTALśNIA SźCźśGÓIOWś 

§ 5. 1) W granicach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolem 1ŁśWłR, 2ŁśWłR, 3ŁśWłR ustala się ”rzeznaczenie terenu: 

1. tereny rolnicze ”rzeznaczone ”od lokalizację wiew elektrowni wiatrowych, 

2Ł jako ”rzeznaczenie ”odstawowe terenów ”rzyjmuje się uwytkowanie rolnicze, 

3. w granicach terenów do”uszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych, z uwzględnieniem ograni-

czeL zabudowy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, 

4. w granicach terenów do”uszcza się lokalizację ”odziemnych i nadziemnych sieci i urządzeL infra-

struktury technicznej oraz dróg i ”laców niezbędnych dla funkcjonowania elektrowni wiatrowych, ”rzy 
zachowaniu zasad i warunków okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, 

5. do”uszcza się równiew wykorzystanie terenu ”od budowę tymczasowych dróg i ”laców, związanych 

z robotami budowlanymi i montawowymi dla realizacji elektrowni wiatrowych, ”o zakoLczeniu których 
obowiązuje ”rzywrócenie stanu, umowliwiającego dotychczasowe, w tym rolnicze, uwytkowanie terenu, 
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6Ł do”uszcza się, z uwzględnieniem ograniczeL zabudowy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, wy-

budowanie masztu pomiarowego wiatru: 

a) wolnostojącej wiewy o konstrukcji metalowej z odciągami, na której zainstalowane są urządzenia 
do ”omiaru warunków atmosferycznych, w tym ”rędko`ci i kierunku wiatru, wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą oraz ewentualnym ogrodzeniem, 

b) maksymalna wysoko`ć konstrukcji budowli (masztu) mierzona od `redniego poziomu terenu wo-

kóJ obiektu: 120 m, 

7. w granicach terenów obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnychŁ 

2) Obowiązujące ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenów 1ŁśWłR, 
2. EW/R, 3. EW/R: 

1. w okolicy miejscowo`ci Kocierz na terenach rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 

1ŁśWłR, 2ŁśWłR, 3ŁśWłR ustala się w ”lanie lokalizację wiew elektrowni wiatrowych: 

a) w maksymalnej ilo`ci Jącznie do 5 obiektów, 
b) o mocy ”oszczególnych elektrowni od 1,5 MW do 5,0 MW, 

2. elektrownie wiatrowe w granicach lokalizacji, o której mowa w pkt 1), stanowią jeden ”ark wiatrowy, 

3Ł dla ”arku wiatrowego obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

a) obowiązują jednakowe gabaryty elektrowni wiatrowych, 
b) obowiązuje jednolita kolorystyka elektrowni wiatrowych, 

4Ł szczegóJowa lokalizacja ”oszczególnych elektrowni wiatrowych, w oparciu o nieprzekraczalne linie 

zabudowy ustalone na rysunku ”lanu, oraz dróg i ”laców i towarzyszącej infrastruktury technicznej zosta-

nie okre`lona na etapie projektu budowlanego, 

5Ł lokalizacja elektrowni wiatrowych oraz towarzyszącej infrastruktury, winna być zgodna 

z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi, w tym w zakresie do”uszczalnego ”oziomu haJasu, wibracji 
i ”romieniowania, co nalewy udokumentować na eta”ie uzyskiwania ”ozwolenia na budowę, w trybie 

wymaganym wJa`ciwymi ”rze”isami związanymi z ochroną `rodowiska i zdrowia ludzi, 

6Ł minimalna odlegJo`ć elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych nie mowe być mniejsza niw 
400 m, 

7Ł ustala się nastę”ujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczonego pod lokaliza-

cję elektrowni wiatrowej: 

a) zabudowa do”uszczalna na wydzielonych dziaJkach budowlanych lub na terenie nie wydzielonym 
geodezyjnie z nieruchomo`ci, na której zlokalizowano elektrownię wiatrową, 

b) maksymalna ”owierzchnia terenu ”rzeznaczonego ”od budowę fundamentu wiewy elektrowni 
wiatrowej: 1200 m², 

c) maksymalna intensywno`ć zabudowy terenu: nie okre`la się, 
d) funkcja obiektu: zes”óJ ”rądotwórczy ”rzetwarzający energię mechaniczną wiatru na energię 

elektryczną, 
e) konstrukcja obiektu: konstrukcja wiewowa, 
f) maksymalna wysoko`ć obiektu (wysoko`ć ”onad ”oziom terenu skrajnego ”unktu wirnikałskrzydJa 

elektrowni wiatrowej w pozycji pionowej): 180 m, 

g) konstrukcja wiewy: rurowa ”eJno`cienna, 
h) niedo”uszczalne jest wykorzystywanie konstrukcji wiewy jako no`nika reklamowego, zakaz nie do-

tyczy oznaczeL ”roducenta iłlub inwestora iłlub wJa`ciciela elektrowni wiatrowych na gondolach, 

8. kolorystyka elektrowni wiatrowych powinna sprzyjać ograniczeniu zasięgu ich oddziaJywania na 
krajobraz i ”owinna obejmować ”omalowanie konstrukcji wiewy na kolor biaJy, szary lub inny jasny ”aste-

lowy, nie kontrastujący z otoczeniem, o ”owierzchni matowej, minimalizującej ”owstawanie refleksów 
`wietlnych, 

9Ł o`wietlenie elektrowni wiatrowych ”owinno być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepi-

sami odrębnymiŁ 

3) Obowiązujące zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1Ł mowliwo`ć wtórnych ”odziaJów geodezyjnych, związanych z planowanym zagospodarowaniem usta-

lonym w planie, 
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2Ł do”uszczalne wydzielenie dziaJek budowlanych ”od elektrownie wiatrowe: 

a) minimalna szeroko`ć frontu wydzielonej dziaJki 25 m, 

b) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego 0 - 90 stopni, 

3. do”uszczalne wydzielenia geodezyjne ”od niezbędne urządzenia infrastrukturalne, w tym: 

a) dla ”otrzeb dróg eks”loatacyjnych: szeroko`ć ”asów drogowych w liniach rozgraniczających 6,0 m. 

4) W granicach terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 1ŁśWłR, 2Ł śWłR, 3Ł śWłR ustala się 
stawkę sJuwącą do naliczenia jednorazowej o”Jaty w stosunku do wzrostu warto`ci terenu w momen-

cie zbywania nieruchomo`ci ”rzez obecnego wJa`ciciela w wysoko`ci: 

1. 1)30% - dla nieruchomo`ci ”rzeznaczonych w wyniku ustaleL ”lanu na cele budowlane związane 

z realizacją elektrowni wiatrowych, lokalizacją dróg i ”laców eks”loatacyjnych oraz infrastruktury tech-

nicznej, niezbędnej dla ”rawidJowego funkcjonowania ”arku elektrowni wiatrowych, 

2. 1% - dla ”ozostaJych terenówŁ 

§ 6. 1) W granicach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolem 1ŁR, 2ŁR, 3ŁR, 4ŁR, 5ŁR, 6ŁR, 7ŁR, 8ŁR, 9ŁR ustala się ”rzeznaczenie terenu: 

1. tereny rolnicze, 

2Ł jako ”rzeznaczenie ”odstawowe terenów ”rzyjmuje się utrzymanie dotychczasowego rolniczego 

s”osobu uwytkowania, 

3. w granicach terenów obowiązuje zakaz lokalizacji wiew elektrowni wiatrowych (zgodnie z § 3.1 

ust. 2 zakaz nie dotyczy Jo”at wirnika), 

4. w granicach terenów do”uszcza się lokalizację fundamentu elektrowni wiatrowych, z uwzględnie-

niem ograniczeL zabudowy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, 

5. w granicach terenów do”uszcza się lokalizację ”odziemnych i nadziemnych sieci i urządzeL infra-

struktury technicznej oraz dróg i ”laców niezbędnych dla funkcjonowania elektrowni wiatrowych, przy 

zachowaniu zasad i warunków okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, 

6Ł do”uszcza się równiew wykorzystanie terenu ”od budowę tymczasowych dróg i ”laców, związanych 

z robotami budowlanymi i montawowymi dla realizacji elektrowni wiatrowych, ”o zakoLczeniu których 
obowiązuje ”rzywrócenie stanu, umowliwiającego dotychczasowe, w tym rolnicze, uwytkowanie terenu, 

7Ł do”uszcza się wybudowanie masztu ”omiarowego wiatru, dla którego obowiązują ”arametry 

i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu jak w ustaleniach dla terenów śWłR, 

8. w granicach terenów obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnychŁ 

2) Obowiązujące ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenów, ozna-

czonych na rysunku planu symbolem 1.R, 2.R, 3.R, 4.R, 5.R, 6.R, 7.R, 8.R, 9.R: 

- obowiązują zasady zagos”odarowania okre`lone we wJa`ciwych ”rze”isach odrębnychŁ 
3) Obowiązujące zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1Ł mowliwo`ć wtórnych ”odziaJów geodezyjnych, związanych z planowanym zagospodarowaniem 

ustalonym w planie, 

2Ł do”uszczalne wydzielenie dziaJek budowlanych ”od elektrownie wiatrowe: 

a) minimalna szeroko`ć frontu wydzielonej dziaJki 25 m, 

b) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego 0 - 90 stopni, 

3Ł do”uszczalne wydzielenia geodezyjne ”od niezbędne urządzenia infrastrukturalne, w tym: 

a) dla ”otrzeb dróg eks”loatacyjnych: szeroko`ć ”asów drogowych w liniach rozgraniczających 6,0 m. 

4) W granicach terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 1.R, 2.R, 3.R, 4.R, 5.R, 6.R, 7.R, 

8ŁR, 9ŁR ustala się stawkę sJuwącą do naliczenia jednorazowej o”Jaty w stosunku do wzrostu warto`ci 
terenu w momencie zbywania nieruchomo`ci ”rzez obecnego wJa`ciciela w wysoko`ci: 

1. 1)30% - dla nieruchomo`ci ”rzeznaczonych w wyniku ustaleL ”lanu na cele budowlane związane 

z realizacją elektrowni wiatrowych, lokalizacją dróg i ”laców eks”loatacyjnych oraz infrastruktury tech-

nicznej, niezbędnej dla ”rawidJowego funkcjonowania ”arku elektrowni wiatrowych, 

2. 1% - dla ”ozostaJych terenówŁ 

§ 7. 1) W granicach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolem 1ŁźL, 2ŁźL, 3ŁźL, 4ŁźL, 5ŁźL, 6ŁźL, 7ŁźL ustala się ”rzeznaczenie terenu: 

1. lasy, 
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2. w granicach terenów do”uszcza się lokalizację ”odziemnych sieci elektroenergetycznych wyso-

kich, `rednich i niskich na”ięć oraz sieci telekomunikacyjnych, w tym związanych z eks”loatacją elek-

trowni wiatrowych, prowadzonych w ”asach dróg le`nych lub na terenach ”od liniami energetycznymi, 
przy zachowaniu zasad i warunków okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, 

3. w granicach terenów obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnychŁ 

2) Obowiązujące ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenów, ozna-

czonych na rysunku planu symbolem 1.ZL, 2.ZL, 3.ZL, 4.ZL. 5.ZL, 6.ZL, 7.ZL: 

- obowiązują zasady zagos”odarowania okre`lone we wJa`ciwych ”rze”isach szczególnychŁ 
3) Obowiązujące zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

- nie okre`la sięŁ 
4) W granicach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku ”lanu, stanowiącym źaJącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwaJy, oznaczonych symbolem 1ŁźL, 2ŁźL, 3ŁźL, 4ŁźLŁ 5ŁźL, 6ŁźL, 7ŁźL ustala 
się stawkę sJuwącą do naliczenia jednorazowej o”Jaty w stosunku do wzrostu warto`ci terenu w mo-

mencie zbywania nieruchomo`ci ”rzez obecnego wJa`ciciela w wysoko`ci 1%Ł 
RozdziaJ 4 

USTALENIA ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUŚOWY SYSTśMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 8. 1) Powiązanie komunikacyjne obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym w oparciu o prze-

bieg istniejących dróg ”ublicznychŁ 

2) ObsJuga komunikacyjna obszaru ”lanu związana z ”lanowanym zagos”odarowaniem istniejącą drogą 
”owiatową, siecią istniejących, wznowionych i ”rojektowanych dróg dojazdowych gminnych i dróg 
wewnętrznych - dojazdowych do gruntów rolnych i le`nych oraz dróg dojazdowych wewnętrznych 
projektowanych. 

3) Na ”otrzeby ”rowadzonych robót budowlanych i montawowych, związanych z realizacją elektrowni 
wiatrowych: 

1Ł do”uszcza się tymczasową budowę iłlub ”oszerzenie istniejących zjazdów z dróg ”ublicznych, ”rzy 
zachowaniu zasad i warunków okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, 

2Ł ”o zakoLczeniu robót budowlanych i montawowych, obowiązuje ”rzywrócenie stanu ”ierwotnego terenuŁ 

4) Ustalenia dla dróg ”ublicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDP0121Z: 

1Ł istniejąca droga ”owiatowa nr 0121Z Gryfice-Io”ianów-Kocierz, 

2Ł ada”tuje się istniejącą szeroko`ć ”asa drogowego w liniach rozgraniczających, 

3Ł do”uszczalne wJączenie dróg dojazdowych, niezbędne dla ”rawidJowego funkcjonowania elektrowni 
wiatrowych. 

4Ł do”uszcza się lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej, w tym sieci elektro-

energetycznych wysokich, `rednich i niskich na”ięć oraz sieci telekomunikacyjnych, ”rzy zachowaniu 
zasad i warunków okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

5) Ustalenia dla dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 1ŁKŚW, 2ŁKŚW, 3ŁKŚW, 
4.KDW, 5.KDW, 6.KDW, 7.KDW, 8.KDW: 

1Ł istniejące drogi wewnętrzne, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i le`nych, 

2Ł ada”tuje się istniejącą szeroko`ć ”asów drogowych w liniach rozgraniczających, 

3. zjazdy - dopuszczalne przy zachowaniu zasad i warunków okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, 

4Ł do”uszcza się lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej, w tym sieci elektro-

energetycznych wysokich, `rednich i niskich na”ięć oraz sieci telekomunikacyjnych, ”rzy zachowaniu 
zasad i warunków okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

6) W granicach terenów, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 1ŁśWłR, 2Ł śWłR, 3Ł śWłR oraz 2.R, 

3ŁR, 6ŁR, 7ŁR, do”uszcza się budowę dróg eks”loatacyjnych, niezbędnych dla ”rawidJowego funkcjo-

nowania ”rojektowanego ”arku elektrowni wiatrowych, na nastę”ujących zasadach: 

1Ł ”rzebieg dróg zostanie okre`lony na eta”ie ”rojektu budowlanego, 

2. projektowane drogi stanowić będą wewnętrzne drogi dojazdowe, 

3Ł szeroko`ć ”asów drogowych w liniach rozgraniczających: 6,0 m, 
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4Ł do”uszcza się lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej, w tym sieci elektro-

energetycznych wysokich, `rednich i niskich na”ięć oraz sieci telekomunikacyjnych, ”rzy zachowaniu 
zasad i warunków okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

5Ł ”o zakoLczeniu eks”loatacji elektrowni wiatrowych do”uszczalne uwytkowanie jako drogi we-

wnętrzne - drogi dojazdowe do gruntów rolnych i le`nych lub ”rzywrócenie dotychczasowego, w tym 

rolniczego uwytkowania terenuŁ 

7) W granicach terenów, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 1ŁśWłR, 2Ł śWłR, 3Ł śWłR oraz 2ŁR, 
3ŁR, 6ŁR, 7ŁR, do”uszcza się równiew budowę dróg i ”laców montawowych, niezbędnych dla realizacji 

inwestycji - budowy ”rojektowanego ”arku elektrowni wiatrowych, na nastę”ujących zasadach: 

1. projektowane drogi i ”lace montawowe stanowić będą tymczasowe nawierzchnie utwardzone na czas 
budowy, 

2. ”o zakoLczeniu budowy elektrowni wiatrowych obowiązuje ”rzywrócenie dotychczasowego, w tym 

rolniczego uwytkowania terenuŁ 

§ 9. 1) ślektrownie wiatrowe będą ”racowaJy bezobsJugowo i w związku z tym nie ”rojektuje się 
uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodę, od”rowadzenia `cieków, zaopatrzenia w cie”JoŁ 

2) Od”rowadzenie wód o”adowych: 

1Ł wody o”adowe zagos”odarować lokalnie w terenie, 

2. wody opadowe odprowadzane w s”osób zorganizowany z utwardzonych ”owierzchni dróg i pla-

ców, winny być ”odczyszczone (n”Ł ”o”rzez zastosowanie se”aratorów z osadnikiem) w sto”niu okre`lo-

nym obowiązującymi ”rze”isami, 

3Ł rozwiązanie techniczne ”owinno być elementem ”rojektu budowlanegoŁ 

§ 10. 1) ślektrownie wiatrowe nalewy ”rzyJączyć do istniejącej sieci elektroenergetycznej na zasadach 

i warunkach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

2) Śla ”rzyJączenia ”rojektowanego zes”oJu elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznej ”rze-

widuje się mŁ inŁ: 

1Ł modernizację istniejących stacji NNłWN na ”otrzeby ”rzyJączenia, obejmującą ”rzystosowanie, 
wedJug ”otrzeb, ”ól rozdzielni w zakresie automatyki i zabez”ieczeL oraz dostawienie dodatkowych trans-

formatorów NNłWN, 

2Ł budowę linii elektroenergetycznych WN, szczegóJy w zakresie trasy oraz sposobu prowadzenia linii 

zostaną okre`lone na eta”ie ”rojektu technicznego, 

3Ł budowę odcinków linii elektroenergetycznej WN, celem ”rzyJączenia ”rojektowanego ”arku elek-

trowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznej ”o”rzez wcięcie w tor linii napowietrznej WN, 

4Ł budowę wewnętrznej stacji transformatorowo-rozdzielczej WN/SN, 

5Ł budowę wewnętrznych kablowych sieci elektroenergetycznych `rednich i niskich na”ięć oraz sieci 
telekomunikacyjnych, celem ”owiązania elektrowni wiatrowych z ”rojektowaną stacją WNłSNŁ 

3) Elektrownie wiatrowe w ramach ”arku wiatrowego zostaną ”oJączone między sobą i z rozdzielnią 
WNłSN kablową siecią elektroenergetyczną `rednich iłlub niskich na”ięć oraz siecią telekomunikacyj-

ną (Jączno`ci, sterowania, automatyki itp.). 

4) Dla projektowanych w granicach obszaru objętego ”lanem linii elektroenergetycznych i telekomunika-

cyjnych obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1Ł szczegóJy w zakresie trasy oraz s”osobu ”rowadzenia linii zostaną okre`lone na eta”ie ”rojektu 
budowlanego, 

2Ł trasy linii nalewy ”rowadzić w miarę mowliwo`ci w pasach istniejących i ”rojektowanych dróg iłlub 
poza nimi, 

3Ł ”rzebieg trasy linii winien uwzględniać: 

a) mowliwo`ci techniczne realizacji, 
b) minimalizację w”Jywu ”rzebiegu sieci na mowliwo`ć ”rawidJowego uwytkowania i korzystania 

z nieruchomo`ci, ”rzez które ”rzebiega. 

§ 11. 1) Na terenach, objętych ustaleniami ”lanu, ada”tuje się istniejące urządzenia i sieci infrastruk-

tury technicznej, z uwzględnieniem ustaleL § 12. 
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2) Dla elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w ”obliwu trasy linii elektroenergetycznej na”owietrznej 
110 kV, ustala się: 

1Ł minimalną odlegJo`ć elektrowni wiatrowej od linii elektroenergetycznej okre`loną jako odlegJo`ć 
najbardziej skrajnego elementu elektrowni wiatrowej (kraLców Jo”at turbiny) od skrajnego ”rzewodu linii, 
nie mowe być mniejsza niw dJugo`ć `rednicy koJa (d) zataczanego ”rzez Jo”aty turbinyŁ 

2. w ”rzy”adku lokalizacji turbiny wiatrowej na wysoko`ci ”rzęsJa linii, które nie jest wy”osawone 

w ochronę ”rzeciwdrganiową, wymagane jest - o ile będzie to konieczne dla bez”iecznej ”racy linii - wy-

konanie takiej ochrony na zasadach, o których mowa w § 12. 

3) Dla elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w ”obliwu trasy linii elektroenergetycznej na”owietrznej 
o na”ięciu do 45 kV, ustala się do”uszczalną minimalną odlegJo`ć linii od elektrowni wiatrowej wy-

znaczoną wg zasady, we ”rzy dowolnym stanie ”racy elektrowni wiatrowej nie mowe znaleuć się jaki-

kolwiek jej element (w tym Jo”ata turbiny) w ”asie technicznym linii wynoszącym dla linii jednotoro-

wej 12,5 m po obu stronach od osi linii oraz dla linii dwutorowej 15 m po obu stronach od osi linii. 

§ 12. 1) Śo”uszcza się ”rzebudowę, w tym mŁ inŁ modernizację, odbudowę, rozbudowę i nadbudowę, 
istniejących w granicach obszaru objętego ”lanem urządzeL i sieci infrastruktury technicznej i komunika-

cyjnej, przy zachowaniu zasad i warunków okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

2) Przebudowa, o której mowa w ust. 1, dopuszczalna w zakresie zamierzeL inwestycyjnych wJa`ciwe-

go zarządcy infrastrukturyŁ 
3) Przebudowa, o której mowa w ust. 1, do”uszczalna równiew w zakresie zamierzeL inwestycyjnych 

inwestora, uwytkownika lub wJa`ciciela obiektu lub gruntu, s”owodowanych ”rojektowanym w planie 

zagospodarowaniem, w tym mŁ inŁ usunięciem ewentualnych kolizji z istniejącymi urządzeniami 
i sieciami infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

§ 13. Śla terenów objętych ustalonymi w planie systemami komunikacji i infrastruktury technicznej 

ustala się stawkę sJuwącą do naliczenia jednorazowej o”Jaty w stosunku do wzrostu warto`ci terenu 

w momencie zbywania nieruchomo`ci ”rzez obecnego wJa`ciciela w wysoko`ci: 

1) 30% - dla nieruchomo`ci oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem KŚW, stanowiących istniejące 
drogi wewnętrzne - drogi dojazdowe do gruntów rolnych i le`nych, które zostaną ”rzeznaczone w wy-

niku ustaleL ”lanu na cele budowlane związane z lokalizacją dróg i ”laców eks”loatacyjnych, nie-

zbędnych dla ”rawidJowego funkcjonowania ”arku elektrowni wiatrowych, 
2) 30% - dla nieruchomo`ci ”rzeznaczonych w wyniku ustaleL ”lanu na cele budowlane związane 

z lokalizacją dróg i ”laców eks”loatacyjnych oraz infrastruktury technicznej, niezbędnej dla ”rawidJo-

wego funkcjonowania parku elektrowni wiatrowych, w tym linii elektroenergetycznych 110 kV, sieci 

elektroenergetycznych `rednich na”ięć (SN), stacji transformatorowych SNłnn, linii kablowych nn, 

kontenerowych stacji transformatorowych nnłSN, sieci telekomunikacyjnych (Jączno`ci, sterowania, 
automatyki itp.), 

3) 1% - dla ”ozostaJych terenówŁ 
RozdziaJ 5 

POSTANOWIśNIA KOKCOWś 

§ 14. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi PJotówŁ 

§ 15. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej gminy PJotyŁ 

 

 Przewodniczący Rady  
 

Piotr Jasina 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr IV/38/2011 

Rady Miejskiej w PJotach 

z dnia 15 marca 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr IV/38/2011 

Rady Miejskiej w PJotach 

z dnia 15 marca 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr IV/38/2011 

Rady Miejskiej w PJotach 

z dnia 15 marca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; Dz. U. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; 

Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; Dz. U. 

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, Nr 155, poz. 1043) - Rada Miejska w PJotach rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Ko-

cierz w gminie PJoty, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu 
na `rodowisko, wniesiono Jącznie ”ięć uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną czę`ć 
dokumentacji formalnoprawnej prac planistycznych. 

2Ł Burmistrz PJotów roz”atrzyJ wniesione uwagi i ”ostanowiJ uwag nie uwzględnićŁ 

3Ł Uwagi, których Burmistrz PJotów nie uwzględniJ, dotyczyJy: 

1) zarzutu ograniczenia w s”osób ”rzez ”rawo niedo”uszczalny udziaJu czynnika s”oJecznego w procesie 

ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, ”oniewaw w czasie wyJowenia do ”ublicznego wglądu ”rojektu 
”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego brak byJo w Urzędzie Miejskim w PJotach dokumentów ”la-

nistycznych biorąc od ”oczątku dziaJaL ”lanistycznych aw do uchwalonej zmiany studium (gminy Ko-

cierz) wJącznie, 
2) zarzutu niedo”uszczalnej zmiany kolejno`ci czynno`ci ”lanistycznych, ze względu na to, we w tym 

czasie toczyJa się zarówno ”rocedura dotycząca zmiany studium, jak i ”rocedura dotycząca ”lanu, 
3) zarzutu naruszenia zasady samodzielno`ci gminy, ze względu na to, we ”rzedsięwzięcie związane 

z lokalizacją elektrowni wiatrowych w Gminie PJoty i w Gminie Gryfice, których ”rzedmiotem byJy 
wykonywane opracowania planistyczne (zmiana studium i plan miejscowy) wykracza poza granice 

administracyjne kawdej z nich, 

4) zarzutu, we kawda merytoryczna uwaga, jaka mogJaby być zJowona w terminie do 8 grudnia 2010 r. 

nie ma sensu, gdyw nastą”iJy istotne naruszenia w ”rocedurze ”rowadzonej ”rzez Gminę PJoty oraz 
naruszenia zasad rządzących ksztaJtowaniem Jadu ”rzestrzennego, 

5) zgJoszonych obaw, we ze względu na nie”oruszenie w ”rojekcie ”lanu kwestii w”Jywu budowy elek-

trowni wiatrowych na sąsiadujące w ”obliwu gos”odarstwa ”asieczne, wystą”i negatywne oddziaJy-

wanie na ”szczoJyŁ 

§ 2. 1. Rada Miejska w PJotach rozstrzyga o nieuwzględnieniu wniesionych uwag z niwej wymienio-

nych ”owodówŁ 

2Ł Śo ”ublicznego wglądu zostaJa udostę”niona i wyJowona kom”letna dokumentacja, okre`lona w przepi-

sach - która umowliwiaJa za”oznanie się z projektem i stanowiJa ”odstawę dla ”eJnej oceny ”rzyjętych w planie 

miejscowym rozwiązaL - uwaga nie mogJa zostać uwzględniona, gdyw jej tre`ć nie znajduje uzasadnienia 

w ”rze”isach ”rawa, regulujących s”osób wyJowenia ”rojektu ”lanu miejscowego do ”ublicznego wgląduŁ 

3. Prowadzenie procedury planistycznej w zakresie studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odaro-

wania przestrzennego gminy i procedury planistycznej w zakresie ”lanu miejscowego regulują ”rze”isy 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z ”óunŁ zmŁ), które nie w”rowadzają ograniczeL związanych z równolegJym ”rowadzeniem ”rac 
”lanistycznych dla ”rzedmiotowych odrębnych o”racowaL - uwaga nie mogJa zostać uwzględniona, gdyw 
jej tre`ć nie odnosi się do rozwiązaL ”rzyjętych w wyJowonym do ”ublicznego wglądu ”rojekcie ”lanu, 
w tym nie kwestionuje braku zgodno`ci ustaleL ”lanu z zapisami studium. 

4. W sytuacji zaistnienia realnej mowliwo`ci budowy elektrowni wiatrowych ”rzez Inwestora oraz na 
wniosek wJa`ciciela nieruchomo`ci objętych ”rzedsięwzięciem, ”o ”rzedstawieniu ”rzez Burmistrza PJotów 
Radzie Miejskiej ”rojektu uchwaJy w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”o-

darowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kocierz w gminie PJoty wraz z analiza dotyczącą za-

sadno`ci ”rzystą”ienia do s”orządzenia ”lanu, Rada Miejska w PJotach ”odjęJa dnia 31 marca 2009 r. 

uchwaJę Nr XXVII/286/2009 w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia ”lanu - uwaga nie mogJa zostać 
uwzględniona, gdyw jej tre`ć nie znajduje uzasadnienia w s”osobie wJa`ciwie ”rze”rowadzonej ”rzez Bur-

mistrza PJotów ”rocedury ”lanistycznej, do czego zobowiązywaJa Burmistrza ”odjęta uchwaJa Rady MiejskiejŁ 
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5. W trakcie ”rze”rowadzonej ”rocedury s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rze-

strzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Kocierz, gmŁ PJoty uwzględniono 
w”Jyw inwestycji na `rodowisko ”rzyrodnicze, w tym w s”orządzonej dla ”otrzeb ”lanu ”rognozie oddzia-

Jywania na `rodowisko, której zakres i sto”ieL szczegóJowo`ci zostaJ uzgodniony z Regionalnym Dyrekto-

rem Ochrony _rodowiska w Szczecinie oraz PaLstwowym Powiatowym Ins”ektorem Sanitarnym w Gryfi-

cach - uwaga nie mogJa zostać uwzględniona, gdyw obawa dotycząca negatywnego w”Jywu elektrowni 
wiatrowych na ”o”ulację ”szczóJ jest nieuzasadniona i nie ma potwierdzenia w badaniach naukowych jak 

równiew w uzyskanych (w trakcie s”orządzania ”rojektu ”lanu) informacjach i opiniach u pszczelarzy, któ-
rych ”asieki sąsiadują od kilku lat z funkcjonującymi farmami wiatrowymiŁ 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr IV/38/2011 

Rady Miejskiej w PJotach 

z dnia 15 marca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz sposobie finansowania zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; Dz. U. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; 

Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; Dz. U. 

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, Nr 155, poz. 1043) - Rada Miejska w PJotach rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb miesz-
kaLców, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

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, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 

Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142), 

stanowią zadania wJasne gminyŁ 

2. Ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyj-

nym Kocierz w gminie PJoty nie obejmują inwestycji, nalewących do zadaL wJasnych gminyŁ 

§ 2. 1. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2005 Nr 249, poz. 2104; zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, 

poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, 

Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, 

Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, 

Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277). 

2. Z analizy ustaleL miejscowego ”lanu zagos”odarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym 
Kocierz w gminie PJoty wynika, we za”isane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

związane z realizacją zes”oJu elektrowni wiatrowych są wynikiem zamierzeL inwestora i będą w caJo`ci 
finansowane ze `rodków ”oza budwetowych, w tym inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji paliw 

gazowych, energii cie”lnej lub energii elektrycznej są realizowane w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625; zmia-

ny: Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 21, 

poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905; z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 227, 

poz. 1505; z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. 

Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530). 
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