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§ 1. Ustala się maksymalne stawki o”Jat (brutto) ”onoszonych ”rzez wJa`cicieli nieruchomo`ci ”oJo-

wonych na terenie Gminy Cedynia, za odbiór od”adów komunalnych oraz o”równianie zbiorników bezod-

”Jywowych: 

1) za odebranie 1 m³ od”adów komunalnych od wJa`cicieli nieruchomo`ci (zbieranie, trans”ort i skJado-

wanie od”adów) - 61,28 zJ + 8%VAT tj. 66,18 zJ; 
2) za odebranie 1 m³ nieczysto`ci ciekJych (o”równianie zbiorników bezod”Jywowych i transport nieczy-

sto`ci ciekJych do oczyszczalni) - 16,63 zJ + 8%VAT tj. 17,80 zJŁ 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Cedyni. 

§ 3. Traci moc uchwaJa Nr XXXVII/338/2010 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 31 marca 2010 r. 

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

wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 
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UCHWAIA NR VII/39/11 

 RADY MIEJSKIEJ W GO_CINIś 

 z dnia 20 kwietnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach My`lino, 
PobJocie MaJe, MoJtowo, Go`cino Śwór w Gminie Go`cino. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, t.j. 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, Nr 28, poz. 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. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 

poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 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 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; z 2011 r. 

Nr 32, poz. 159), Rada Miejska w Go`cinie uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr IVł26ł07 Rady Gminy Go`cino z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego, ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci z ustaleniami ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Go`cinoｬ ”rzyjętego uchwaJą Rady Gminy Go`cino Nr XXXVII/280/2002 z dnia 18 czerwca 2002 r., 

zmienionego uchwaJą Nr IXł82ł03 Rady Gminy Go`cino z dnia 18 wrze`nia 2003 r. oraz uchwaJą 
Nr XVIł118ł07 Rady Gminy Go`cino z dnia 28 grudnia 2007 r., uchwala się miejscowy ”lan zagos”oda-

rowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych: My`lino, PobJo-

cie MaJe, MoJtowo, Go`cino Śwór w Gminie Go`cino, o Jącznej ”owierzchni okoJo 724,11 ha, zwany 

dalej planem miejscowym. 

2Ł Granice obszaru objętego ”lanem oznaczono na rysunku ”lanu, stanowiącym zaJącznik graficzny 
nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 
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3Ł Przedmiotem ”lanu jest ustalenie zasad zagos”odarowania terenów objętych opracowaniem planu, 

w tym obszarów lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą technicznąŁ 

4Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy Go`cinoｬ; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania. 

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

1) ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania, a takwe szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

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

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki inten-

sywno`ci zabudowy; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków 

4) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci; 
5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej; 
6) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
7) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2Ł Ustalenia ”lanu miejscowego obejmują: 

1) tereny lokalizacji istniejących elektrowni wiatrowych z do”uszczeniem niezbędnej infrastruktury oraz 
tereny rolnicze z zakazem lokalizacji zabudowy przeznaczonej na staJy ”obyt ludzi, ograniczone nie-

”rzekraczalną linią zabudowy, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem - 1EW/R; 

2) tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych z niezbędną infrastrukturą i tereny rolnicze z zakazem lokali-

zacji zabudowy ”rzeznaczonej na staJy ”obyt ludzi, ograniczone nie”rzekraczalną linią zabudowy, 
oznaczone na rysunku planu symbolem - 2EW/R i 3EW/R; 

3) tereny rolnicze objęte zakazem lokalizacji zabudowy ”rzeznaczonej na staJy ”obyt ludzi, oznaczone na 
rysunku planu symbolem - R; 

4) tereny le`ne oznaczone na rysunku planu symbolem - ZL; 

5) teren ”rzeznaczony ”od lokalizację urządzeL i sieci infrastruktury technicznej, w tym stacji elektro-

energetycznej 110/SN kV - GJówny Punkt Odbioru - GPO, oznaczony na rysunku planu symbolem - EE; 

6) tereny wód ”Jynących - rzeka Go`cinka, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem - W; 

7) tereny istniejącej drogi ”owiatowej nr 0288Z, oznaczone na rysunku planu symbolem - KDZ; 

8) tereny istniejących dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem - KDW; 

9) tereny projektowanego ciągu ”ieszo-rowerowego, oznaczone na rysunku planu symbolem - KPr. 

3Ł Tereny objęte ”lanem do chwili ich zagos”odarowania zgodnie z ”rojektowaną funkcją mogą być 
uwytkowane w s”osób dotychczasowyŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 3. 1Ł Na czę`ci obszaru ”lanu ustanawia się strefy W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej sta-

nowisk archeologicznych, ”olegającej na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w przy-

”adku ”odejmowania ”rac ziemnych, okre`lone na rysunku ”lanu, na terenie których obowiązują nakazy 

i zakazy zgodne z ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków oraz ustalenia niniejszego 
planu. Strefy W III obejmują stanowiska ujęte w ewidencji sJuwby konserwatorskiej: 

Nr stanowiska w wykazie  Miejscowo`ć Oznaczenie stanowiska na arkuszu 

144 My`lino Stan.10 (AZP:107/17-16) 

145 My`lino Stan.5 (AZP:106/17-16)  

146 My`lino  Stan.11 (AZP:30/18-16) 

152 My`lino  Stan.8 (AZP:27/18-16) 

156 PobJocie MaJe Stan.13 (AZP:62/17-16) 
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2Ł Obowiązuje: 

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

wiednim organem dsŁ 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 zabytkówŁ 

§ 4. źasady dotyczące `rodowiska ”rzyrodniczego i krajobrazu kulturowego: 

1) obowiązek zabez”ieczenia `rodowiska ”rzed emisją szkodliwych fal elektromagnetycznych, ”orawe-

niem ”rądem i Jadunkami elektrostatycznymi; 
2) budowa elektrowni wiatrowych wymaga ”rze”rowadzenia ”ostę”owania w s”rawie oceny oddziaJy-

wania na `rodowisko, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
3) ”o zakoLczeniu ”rac inwestycyjnych teren ”rzywrócić do stanu ”ierwotnego, umowliwiającego ”ro-

wadzenie prac rolniczych; 

4) zakaz zmiany stosunków wodnych, zasy”ywania oczek wodnych i bezod”Jywowych zagJębieL terenu; 
5) zakaz zmiany konfiguracji terenu - zmiany ”owstaJe w wyniku prowadzonych prac budowlanych nale-

wy ”rzywrócić do stanu umowliwiającego kontynuację jego uwytkowania w dotychczasowy s”osób; 
6) zakaz lokalizacji obiektów ”owodujących ”rzekroczenie do”uszczalnych norm uciąwliwo`ci ”oza grani-

cami obszaru opracowania planu; 

7) wystę”ujące na obszarze ”lanu tereny zaproponowane do ochrony w formie zes”oJu ”rzyrodniczo-

krajobrazowego ZPK-2, uwytku ekologicznego Uś-7 oraz obszarów cennych ”rzyrodniczo OC-2 i OC-3 

- do zachowania; obowiązuje zakaz dziaJaL, które mogą w istotny s”osób ”ogorszyć stan siedlisk 
”rzyrodniczych oraz siedlisk gatunków ro`lin i zwierząt, a takwe w istotny s”osób mogą w”Jynąć ne-

gatywnie na gatunki, dla ochrony których obszary zostaJy wyznaczone; 
8) w związku z ”oJoweniem obszaru ”lanu w sąsiedztwie s”ecjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2000 oznaczonego kodem PLH 320007 ｭŚorzecze Parsętyｬ, ”rzedsięwzięcia realizowane w granicach 

”lanu mogą wymagać ”rze”rowadzenia ”ostę”owania w s”rawie oceny oddziaJywania na `rodowiskoŁ 

§ 5. źasady budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji: 

1) elektrownie będą ”racowaJy bezobsJugowo, w związku z czym nie ”rojektuje się uzbrojenia terenu 
EW/R w zakresie zaopatrzenia w wodę, od”rowadzania `cieków, zao”atrzenia w gaz; 

2) zgodnie z aktualnie obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi, ustala się obowiązek ”owiadomienia od-

”owiednich wJadz lotniczych o ”rzewidywanym terminie zakoLczenia budowy oraz do wykonania 
oznakowania przeszkodowego wraz z ”odaniem dokJadnych ws”óJrzędnych geograficznych obiektów, 
których wysoko`ć ”rzekracza 50 m nŁ”ŁtŁ, ”owoJując się na numer ewidencyjny ”rzeszkody lotniczej - 
od”owiedni dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu; 

3) ”rojektowane elektrownie wiatrowe nalewy ”oJączyć liniami kablowymi `redniego na”ięcia z projek-

towaną stacją elektroenergetyczną 110łSN kV - GPO, zlokalizowaną na terenie oznaczonym symbo-

lem śś; do”uszcza się uJowenie kabli sterowania i automatyki, równolegle do elektroenergetycznych 
linii kablowych; 

4) w zakresie istniejących elektrowni wiatrowych zachowuje się istniejące ”odJączenie ich liniami ka-

blowymi `redniego na”ięcia ze stacją elektroenergetyczną zlokalizowaną ”oza terenem o”racowania; 
do”uszcza się uJowenie kabli sterowania i automatyki, równolegle do elektroenergetycznych linii ka-

blowych; 

5) ”rojektowaną stację elektroenergetyczną 110łSN kV - GPO ”rzyJączyć do istniejącej sieci, zgodnie 

z warunkami technicznymi ”rzyJączenia; 
6) do”uszcza się ”oJączenie liniami kablowymi `redniego na”ięcia ”rojektowanych elektrowni wiatro-

wych ze stacją elektroenergetyczną 110łSN kV zlokalizowaną ”oza obszarem opracowania; 

7) wystę”ujące w granicach opracowania elektroenergetyczne i telekomunikacyjne sieci - do zachowa-

niaŁ WzdJuw istniejącej linii na”owietrznych 110 kV nalewy zachować strefy oddziaJywania, o szeroko-

`ci 40,0 m (po 20,0 m od osi linii w obu kierunkach); w przypadku kolizji sieci telekomunikacyjnej 

z ”rojektowanymi urządzeniami do”uszcza się jej ”rzebudowę; 
8) wystę”ujące w granicach o”racowania urządzenia melioracyjne muszą być zachowane, a w przypad-

ku kolizji z projektowanymi obiektami nalewy je ”rzebudować zachowując drowno`ć caJego systemu; 
9) na obszarze ”lanu do”uszcza się lokalizację ”odziemnych sieci infrastruktury technicznej nie związa-

nej z elektrowniami wiatrowymi; 

10) obsJuga komunikacyjna obszaru ”lanu i ”oszczególnych terenów ”o”rzez istniejącą sieć dróg - droga 

powiatowa nr 0288Z klasy zbiorczej o symbolu KŚź, drogi wewnętrzne o symbolu KDW oraz poprzez 

drogi serwisowe realizowane na potrzeby budowy i eks”loatacji elektrowni wiatrowychŁ Szeroko`ć 
dróg serwisowych - do 7,0 m; 
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11) utrzymuje się istniejące drogi ”olne z mowliwo`cią ich wykorzystania jako drogi serwisowe, niezbęd-

nych do ”rawidJowego funkcjonowania zes”oJu elektrowni wiatrowych; 
12) do”uszcza się budowę ”laców serwisowych o powierzchni do 900,0 m²; 
13) dopuszcza się budowę nowych lub ”oszerzenie istniejących zjazdów z dróg, zgodnie z przepisami 

odrębnymiŁ 
RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 6. 1Ł Na terenach, oznaczonych na rysunku ”lanu, symbolem 1śWłR, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: obszar istniejących 3 wiew elektrowni wiatrowych o mocy do 4,0 MW 

i Jącznej mocy nie ”rzekraczającej 11,0 MW wraz z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury tech-

nicznej; 

2) ”oza miejscami lokalizacji fundamentów wiew, dróg i ”laców serwisowych, uwytkowanie wyJącznie 
rolnicze z zakazem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej lub innej ”rzeznaczonej na staJy ”obyt ludzi; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć wiewy wraz ze skrajnym ”unktem wirnika w pozycji pionowej - 160,0 m 

ponad poziomem terenu; 

b) powierzchnia ”laców serwisowych do 900 m²; 
c) ”owierzchnia zabudowy dla jednej wiewy elektrowni wiatrowej do 900,0 m²; 
d) w celu s”eJnienia warunków wynikających z norm do”uszczalnego ”oziomu haJasu, lokalizacja 

wiew, w stosunku do istniejącej zabudowy mieszkaniowej lub innej ”rzeznaczonej na staJy ”obyt 
ludzi w odlegJo`ci zgodnej z wymogami obowiązujących w tym zakresie ”rze”isów odrębnych, 
lecz nie mniej niw 400 m; 

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

f) odlegJo`ć nie”rzekraczalnych linii zabudowy od istniejącej drogi wewnętrznej zgodnie z rysunkiem 

planu; 

g) odlegJo`ć od granicy zes”oJu ”rzyrodniczo-krajobrazowego - minimum 100,0 m; 

h) odlegJo`ć od skraju zwartych kom”leksów le`nych - minimum 100,0 m; 

i) linia zabudowy ”okrywa się z linią rozgraniczającą tereny o równym ”rzeznaczeniu 

j) wszystkie elementy konstrukcji wiewy i turbiny ”owinny być ”omalowane w kolorach pastelowych, 

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

k) urządzenia jako ”rzeszkody lotnicze winny być oznakowane wg aktualnie obowiązujących ”rze”i-

sów odrębnych; 
l) mowliwo`ć umieszczenia na gondoli logo ”roducenta, inwestora iłlub wJa`ciciela elektrowni wia-

trowych; 

m) mowliwo`ć lokalizacji urządzeL infrastruktury technicznej, takich jak: transformator, rozdzielnia 

i inne, niezbędnych do ”rawidJowego funkcjonowania elektrowni wiatrowych; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie z § 4 pkt 1 oraz pkt 3 - 8 niniejszej uchwaJy; 
5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji zgodnie z § 5 niniejszej uchwaJy; 
6) mowliwo`ć lokalizacji ”rojektowanych linii kablowych o na”ięciu 110 kV; 

7) mowliwo`ć ”rowadzenia elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elek-

trowniom wiatrowym, w tym kabli sterowania i automatyki; 

8) mowliwo`ć wykorzystania terenu ”od drogi i place serwisowe; 

9) mowliwo`ć wtórnych ”odziaJów geodezyjnych gruntów rolnych na cele związane z rolniczym uwytko-

waniem terenu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ”rze”isami odrębnymi; 
10) mowliwo`ć wtórnych ”odziaJów geodezyjnych gruntów rolnych na ”otrzeby wydzielenia dróg i ”laców 

serwisowych, fundamentów ”od elektrownie wiatrowe oraz urządzeL infrastruktury technicznej, ta-

kich jak: transformatory, rozdzielnie i inne, niezbędnych dla ”rawidJowego funkcjonowania elektrowniŁ 

2. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolem 2EW/R i 3śWłR, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: obszar lokalizacji do 7 wiew elektrowni wiatrowych na terenie 2śWłR i do 

3 wiew elektrowni wiatrowych n terenie 3śWłR o mocy do 3,0 MW kawda wraz z towarzyszącymi 
urządzeniami infrastruktury technicznej, ”oza miejscami lokalizacji fundamentów wiew, dróg i ”laców 
serwisowych, uwytkowanie wyJącznie rolnicze z zakazem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej lub in-

nej ”rzeznaczonej na staJy ”obyt ludzi; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć wiewy ”onad ”oziom terenu - 110,0 m, 
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b) maksymalna wysoko`ć wiewy wraz wirnikiem w jego skrajnej pozycji pionowej - 160,0 m ponad 

poziomem terenu, 

c) ”owierzchnia ”laców serwisowych do 900 m², 
d) maksymalna `rednica wirnika turbiny - 100,0 m, 

e) ”owierzchnia zabudowy dla jednej wiewy elektrowni wiatrowej do 900,0 m², 
f) w celu s”eJnienia warunków wynikających z norm do”uszczalnego ”oziomu haJasu, lokalizację 

wiew, w stosunku do istniejącej zabudowy mieszkaniowej lub innej ”rzeznaczonej na staJy ”obyt 
ludzi, do”uszcza się w odlegJo`ci zgodnej z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepi-

sów odrębnych, 
g) minimalna odlegJo`ć między wiewami - 300,0 m, 

h) linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu w tym: 

- odlegJo`ć nie”rzekraczalnych linii zabudowy od istniejącej drogi ”owiatowej, od istniejących 
dróg wewnętrznych oraz ciągu ”ieszo-rowerowego - min. 53,0 m, 

- odlegJo`ć od granicy ”rojektowanego uwytku ekologicznego - minimum 200,0 m, od zes”oJu 
przyrodniczo-krajobrazowego i obszaru przyrodniczo cennego - minimum 100,0 m, 

- odlegJo`ć od skraju zwartych kom”leksów le`nych - minimum 100,0 m, 

i) wszystkie elementy konstrukcji wiewy i turbiny ”owinny być ”omalowane w kolorach pastelowych, 

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

j) urządzenia wymagają oznakowania ”rzeszkodowego ”rzeszkód lotniczych wg aktualnie obowią-
zujących ”rze”isów odrębnych, 

k) mowliwo`ć umieszczenia na gondoli logo ”roducenta, inwestora iłlub wJa`ciciela elektrowni wia-

trowych, 

l) mowliwo`ć lokalizacji urządzeL infrastruktury technicznej, takich jak: transformator, rozdzielnia i inne, 

niezbędnych do ”rawidJowego funkcjonowania elektrowni; 
3) obowiązek wykonania roz”oznania geotechnicznego umowliwiającego szczegóJowe okre`lenie sposo-

bu posadowienia konstrukcji; 

4) zasady ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych zgodnie z § 3 niniejszej uchwaJy; 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 4 niniejszej uchwaJy; 
6) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji zgodnie z § 5 niniejszej uchwaJy; 
7) mowliwo`ć budowy ”rojektowanych linii kablowych o na”ięciu 15kV i 110 kV; 

8) mowliwo`ć ”rowadzenia elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elek-

trowniom wiatrowym, w tym kabli sterowania i automatyki; 

9) mowliwo`ć wykorzystania terenu ”od budowę dróg i ”laców serwisowych; 
10) mowliwo`ć wtórnych ”odziaJów geodezyjnych gruntów rolnych na cele związane z rolniczym uwytko-

waniem terenu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ”rze”isami odrębnymi; 
11) mowliwo`ć wtórnych ”odziaJów geodezyjnych gruntów rolnych na ”otrzeby wydzielenia dróg i ”laców 

serwisowych, fundamentów ”od elektrownie wiatrowe oraz urządzeL infrastruktury technicznej, ta-

kich jak: transformatory, rozdzielnie i inne, niezbędnych dla ”rawidJowego funkcjonowania elektrowni 

3Ł Na terenie, oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem śś, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren urządzeL elektroenergetycznych, lokalizacji stacji elektroenergetycznej 110/SN kV 

- GPZ; 

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 80% pow. terenu, 

b) maksymalna wysoko`ć obiektów kubaturowych - 12,0 m od poziomu terenu, 

c) linia zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 
d) mowliwo`ć wtórnych ”odziaJów geodezyjnych na ”otrzeby eks”loatacji stacji, 
e) na terenie śś do”uszcza się zabudowę związaną z eks”loatacją elektrowni wiatrowych; 

3) uciąwliwo`ć związana z elektromagnetycznym ”romieniowaniem niejonizującym wytwarzanym ”rzez 
stację winna zamknąć się w granicach terenu EE; 

4) obsJuga komunikacyjna i infrastrukturalna terenu z istniejącej drogi wewnętrznej oznaczonej na rysun-

ku planu symbolem KDW. 

4Ł Na terenach, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem R, ustala się: 

1) przeznaczenie: tereny rolnicze z zakazem zabudowy ”rzeznaczonej na staJy ”obyt ludzi, w tym zabu-

dowy zagrodowej związanej z ”rodukcją rolniczą; 
2) zachowanie terenów w dotychczasowym uwytkowaniu; 
3) zakaz realizacji elektrowni wiatrowych; 
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4) mowliwo`ć lokalizacji ”odziemnych i naziemnych sieci i urządzeL infrastruktury oraz tymczasowych 
”laców i dróg serwisowych związanych z eks”loatacją elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymogami 

obowiązujących w tym zakresie ”rze”isów odrębnych; 
5) zasady ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych zgodnie z § 3 niniejszej uchwaJy; 
6) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 4 niniejszej uchwaJy; 
7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji zgodnie z § 5 niniejszej uchwaJy; 
8) mowliwo`ć budowy ”rojektowanych linii kablowych o na”ięciu 110 kV; 

9) istniejąca elektroenergetyczna linia na”owietrzna 110 kV do zachowania, z mowliwo`cią jej ”rzebu-

dowy; wzdJuw linii nalewy zachować strefy oddziaJywania o szeroko`ci 40,0 m (po 20,0 m od osi linii 

w obu kierunkach); 

10) mowliwo`ć ”rowadzenia elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elek-

trowniom wiatrowym, w tym kabli sterowania i automatyki; 

11) mowliwo`ć wtórnych ”odziaJów geodezyjnych celem lokalizacji niezbędnych urządzeL infrastruktural-

nych związanych z eks”loatacją elektrowni wiatrowychŁ 

5Ł Na terenach, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem źL, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: tereny lasów; 
2) zasady zagos”odarowania: zachowanie terenów w dotychczasowym uwytkowaniu z zakazem wszel-

kiej zabudowy, gos”odarka le`na winna być ”rowadzona zgodnie z ”lanem urządzenia lasu; 
3) zakaz ”odziaJu terenu; 
4) zasady ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych zgodnie z § 3 niniejszej uchwaJy; 
5) zasady ochrony `rodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 4 niniejszej uchwaJy; 
6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji zgodnie z § 5 niniejszej uchwaJy; 
7) istniejąca elektroenergetyczna linia na”owietrzna 110 kV do zachowania, z mowliwo`cią jej ”rzebu-

dowy; wzdJuw linii nalewy zachować strefy oddziaJywania o szeroko`ci 40,0 m (po 20,0 m od osi linii 

w obu kierunkach). 

6Ł Na terenach, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem W, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren wód ”Jynących - rzeka Go`cianka; 
2) zasady zagospodarowania: ”ozostawienie brzegów w stanie naturalnym wraz z ro`linno`cią ”orasta-

jącą brzegi; 
3) mowliwo`ć ”rowadzenia ”rac renowacyjnych i ”orządkowych w celu wyeliminowania niekontrolowa-

nych ”od”iętrzeL wód; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie z § 4 niniejszej uchwaJy; 
5) chronić dolinę rzeki ”rzed tworzeniem barier uniemowliwiających migracje zwierząt ze względu na 

”eJnioną funkcję korytarza ekologicznego; 
6) utrzymać systemy melioracyjne w dolinie rzeki 

7) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych `cieków sanitarnych i wód deszczowych; 
8) zakaz wykorzystania wód dla gos”odarki stawowejŁ 

7Ł Na terenach, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem KŚź, ustala się: 

1) przeznaczenie: droga powiatowa nr 0288Z klasy zbiorczej do zachowania i dalszego uwytkowania, 

z mowliwo`cią jej ”rzebudowy wraz z ukJadem dróg niwszych klas związanych z tą drogą; 
2) zasady zagospodarowania terenu - szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna, od 15,0 do 

17,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) mowliwo`ć ”rowadzenia elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elek-

trowniom wiatrowym, w tym kabli sterowania i automatyki; 

4) mowliwo`ć budowy nowych lub ”oszerzenie istniejących zjazdów; 
5) czę`ć terenu ”oJowona jest w granicach proponowanego obszaru OC-2, obowiązują zasady okre`lone 

w § 4 niniejszej uchwaJyŁ 

8Ł Na terenach, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem KŚW, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: drogi wewnętrzne do zachowania i dalszego uwytkowania; 
2) zasady zagospodarowania terenu - szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna, od 6,0 do 13,0 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) mowliwo`ć budowy nowych lub ”oszerzenie istniejących zjazdów; 
4) mowliwo`ć wJączenia dróg serwisowych do dróg wewnętrznych oraz ”rowadzenie elektroenergetycz-

nych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elektrowniom wiatrowym, w tym kabli sterowania 

i automatyki; 

5) zasady ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych zgodnie z § 3 niniejszej uchwaJy; 
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6) czę`ć terenu ”oJowona jest w granicach proponowanego obszaru OC-2, obowiązują zasady okre`lone 

w § 4 niniejszej uchwaJyŁ 

9Ł Na terenach, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem KPr, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”rojektowany ciąg ”ieszo-rowerowy; pieszy i rowerowy szlak turystyczny; 

2) zasady zagospodarowania terenu - szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna, od 4,0 do 23,0 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) mowliwo`ć wJączenie dróg serwisowych do ”rzedmiotowego ciągu oraz ”rowadzenie elektroenerge-

tycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elektrowniom wiatrowym, w tym kabli stero-

wania i automatyki; 

4) czę`ć terenu ”oJowona jest w granicach proponowanego obszaru OC-2, obowiązują zasady okre`lone 

w § 4 niniejszej uchwaJyŁ 
RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 7. 1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym ustala się 
jednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci: 

1) dla terenów oznaczonych symbolami: śWłR, śś - 30%, 

2) dla terenów oznaczonych symbolem śWłR 1, R, źL, W - 0%, 

3) dla terenów oznaczonych symbolami: KDZ, KDW, KPr - 0%. 

2. Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą zmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych, nie stanowiących 
zwartego kom”leksu uwytków rolnych, ”ochodzenia mineralnego, na cele nierolnicze ”od fundamenty, 
drogi i place serwisowe oraz stację elektroenergetyczną, o Jącznej ”owierzchni 4,357 ha, w tym: 

1) 0,497 ha gruntów ornych klasy R III, 
2) 1,650 ha gruntów ornych klasy R IV, 
3) 1,328 ha uwytków zielonych klasy Ps III, 
4) 0,832 ha uwytków zielonych klasy Ps IV, 
5) 0,050 ha uwytków zielonych klasy I VIŁ 

3. Grunty rolne pochodzenia mineralnego klasy R III a o powierzchni 0,090 ha i R IV a o powierzchni 

0,180 ha ”rzeznaczone ”od fundamenty istniejących elektrowni wiatrowych i zlokalizowane w ramach 

terenów oznaczonych symbolem EW/R 1 uzyskaJy zgodę na zmianę ”rzeznaczenia gruntów rolnych, na 
cele nierolnicze w ramach uchwaJy Nr XLIł280ł06 Rady Gminy Go`cino z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w czę`ci ob-

rębów MoJtowo, My`lino i PobJocie MaJe, Gminy Go`cino; 

4Ł Śo czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwytkowania 
terenu. 

§ 8. Na obszarze objętym ustaleniami niniejszej uchwaJy tracą moc ustalenia uchwaJy Nr XLI/280/06 

Rady Gminy Go`cino z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w czę`ci obrębów MoJtowo, My`lino i PobJocie MaJe, 
Gminy Go`cino 

§ 9. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Go`cina 

§ 10. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku Urzędowym Województwa źachodnio”omorskiego 

i wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Go`cinie. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej  
 

Barbara Kole`nikow 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr VII/39/11 

Rady Miejskiej w Go`cinie 

z dnia 20 kwietnia 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr VII/39/11 

Rady Miejskiej w Go`cinie 

z dnia 20 kwietnia 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr VII/39/11 

Rady Miejskiej w Go`cinie 

z dnia 20 kwietnia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębach My`lino, PobJocie MaJe, MoJtowo, Go`cino Śwór w gminie Go`cino 

 Na podstawie 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, ze zmianami) Rada Miejska w Go`cinie rozstrzyga, co 

nastę”uje: 
W związku z brakiem uwag do projektu planu miejscowego, wyJowonego wraz z ”rognozą oddziaJywania 
na `rodowisko do ”ublicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Go`cinie w dniach od 18 lutego 2011 r. do 

11 marca 2011 r. oraz w okresie skJadnia uwag, okre`lonym ”rzez ustawę, tj. do dnia 25 marca 2011 r., 

nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr VII/39/11 

Rady Miejskiej w Go`cinie 

z dnia 20 kwietnia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach 
My`lino, PobJocie MaJe, MoJtowo, Go`cino Śwór w gminie Go`cino 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami) 
oraz art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miejska w Go`cinie rozstrzyga, co nastę”uje: 
Nie rozstrzyga się o s”osobie realizacji zadaL zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisa-

mi o finansach publicznych z uwagi na to, we miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrę-
bach My`lino, PobJocie MaJe, MoJtowo, Go`cino Śwór w gminie Go`cino dla lokalizacji zes”oJu elektrowni 
wiatrowych nie przewiduje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalewących do zadaL wJasnych 
gminy i finansowanych ze `rodków ”ublicznychŁ 
Budowa, modernizacja lub ”rzebudowa dróg oraz ”ozostaJa czę`ć infrastruktury technicznej, która będzie 
sJuwyć budowie i eks”loatacji elektrowni wiatrowych będzie finansowana ”rzez inwestora ze `rodkówŁ 
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UCHWAIA NR VII/43/11 

 RADY MIEJSKIEJ W GO_CINIś 

 z dnia 20 kwietnia 2011 r. 

w s”rawie ustalenia wysoko`ci o”Jat za `wiadczenia Przedszkola z OddziaJami Integracyjnymi 
”rowadzonego ”rzez Gminę Go`cino. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, t.j. 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, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 14 


