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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XI/83/11 
Rady Gminy Biskupiec 
z dnia 4 listopada 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie zgodnoWci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy 
Biskupiec w obrCbach geodezyjnychŚ Podlasek, Podlasek Mały, Piotrowice, Słupnica, z przeznaczeniem pod elektrownie 

wiatrowe, czCWć „A”, ze studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec. 
 

W zwi>zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza 
siC zgodnoWć niniejszego planu zagospodarowania z zapisami ustaleM i rysunkiem studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec. 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XI/83/11 
Rady Gminy Biskupiec 
z dnia 4 listopada 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Biskupiec w obrCbach geodezyjnychŚ Podlasek, Podlasek Mały, 
Piotrowice, Słupnica, z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe, czCWć „A”. 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 roku, Nr 80, poz. 717 z póaniejszymi zmianami) niniejszym rozstrzyga siC, ce do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Biskupiec w obrCbach geodezyjnych: Podlasek, Podlasek Mały, 
Piotrowice, Słupnica, z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe, czCWć „A” nie wpłynCły uwagi w okresie przewidzianym 
Art.17 pkt 11, ww. ustawy. 
 
 

Zał>cznik Nr 4 
do uchwały Nr XI/83/11 
Rady Gminy Biskupiec 
z dnia 4 listopada 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie sposobu finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do zadaM 
własnych Samorz>du na obszarze objCtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy 

Biskupiec, w obrCbach geodezyjnychŚ Podlasek, Podlasek Mały, Piotrowice, Słupnica, z przeznaczeniem pod elektrownie 
wiatrowe, czCWć „A”. 

 
Lp. Rodzaj inwestycji Obci>cenie kosztami 

1. 
Realizacja przesyłów elektroenergetycznych i ewentualna przebudowa linii 

koliduj>cych z inwestycj> 
Inwestor przedsiCwziCcia 

2 
Realizacja zadaM zwi>zanych z uzbrojeniem terenu istniej>cej zabudowy w 

infrastrukturC techniczn> 
Inwestycja komunalna przy współudziale 

mieszkaMców 

 
 
 
 

2754 

UCHWAŁA Nr XI/84/11 

Rady Gminy Biskupiec 

z dnia 4 listopada 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

gminy Biskupiec w obrCbie geodezyjnym Szwarcenowo. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 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, 
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 

poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 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 2008 r. Nr 123, 
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poz. 803, 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 149, 
poz. 996, Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 
i Nr 153, poz. 901) oraz po stwierdzeniu zgodnoWci planu 
miejscowego z ustaleniami „Studium uwarunkowaM i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Biskupiec” 
 

Rada Gminy Biskupiec 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu gminy Biskupiec w obrCbie geodezyjnym 

Szwarcenowo, z przeznaczeniem pod elektrownie 
wiatrowe, czCWć „C” 

 
Rozdział ń 

Przepisy dotycz>ce całego opracowania 
 

§ ń. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu gminy Biskupiec w obrCbie 
geodezyjnym Szwarcenowo, z przeznaczeniem pod 
elektrownie wiatrowe obejmuj>cy obszar o w granicach 
okreWlonych w Uchwale Nr XL/368/10 Rady Gminy 
Biskupiec z dnia 10 listopada 2010 roku o nastCpuj>cym 
zasiCguŚ 
 
  a) od północy i zachodu granicC stanowi: tereny nad 

rzek> Osa, jeziorem Trupel, kompleksy leWne oraz 
tereny rolne połocone przy granicy gminy; 

 
  b) wschodni> granicC stanowi> kompleksy leWne oraz 

grunty wsi Wielka Wólkaś 
 
  c) od południa zasiCg planu stanowi droga powiatowa i 

wieW Szwarcenowo; 
 
  d) z opracowania planu został wył>czony teren 

miejscowoWci Szwarcenowo, 
 
ma na celu: ustalenie warunków realizacji „parku 
elektrowni wiatrowych” na obszarach rolnych fragmentu 
gminy Biskupiec w obrCbie geodezyjnym Szwarcenowo. 
 

§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu gminy Biskupiec w obrCbie 
geodezyjnym Szwarcenowo, z przeznaczeniem pod 
elektrownie wiatrowe czCWć „C”, zwany dalej planem 
składa siC z tekstu planu, który stanowi treWć uchwały oraz 
rysunku planu, który stanowi zał>cznik graficzny nr 1 w 
skali 1:2000. 

 
2. Zał>cznikami do planu uchwalanymi przez RadC 

Gminy s> tecŚ 
 
  a) stwierdzenie zgodnoWci planu miejscowego z 

ustaleniami „Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec” 
stanowi>ce zał>cznik nr 2; 

 
  b) rozstrzygniCcie Rady Gminy Biskupiec o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi>ce 
zał>cznik nr 3; 

 
  c) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz o 
zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych stanowi>ce zał>cznik nr 4. 

 

3. Do planu miejscowego zostały sporz>dzone „Ocena 
z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko” oraz „Prognoza 
skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego”. 

 
§ 3. Tekst planu miejscowego zawiera ustalenia 

stanowi>ceŚ 
 
1 Przepisy dotycz>ce całego opracowania Rozdział 1 
2 Przepisy dotycz>ce wyodrCbnionych w planie 

obszarówŚ 
 

 a) przepisy dotycz>ce przeznaczenia terenów oraz 
linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym 
przeznaczeniu, funkcjach lub rócnych zasadach 
zagospodarowania oraz dotycz>ce sposobów i 
terminów tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzenia i ucytkowania terenów 

Rozdział 2, 

 b) przepisy dotycz>ce zasad ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego, zasad 
ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

Rozdział 3 

 c) przepisy dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 
dotycz>ce terenów przeznaczonych do realizacji 
celów publicznych, dróg i ulic 

Rozdział 4 

 d) przepisy dotycz>ce granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj>cych ochronie ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów 

Rozdział 5 

 e) przepisy dotycz>ce zasad przebudowy, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej 

Rozdział 6 

 f) przepisy dotycz>ce granic obszarów 
wymagaj>cych przeprowadzenia scaleM i 
podziałów nieruchomoWci, szczegółowych zasad 
i warunków scalenia i podziału nieruchomoWci 
parametrów i wskaaników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i 
wskaaników intensywnoWci zabudowy 

Rozdział 7 

 g) przepisy dotycz>ce stawek procentowych na 
podstawie których ustala siC opłatC z tytułu 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci 

Rozdział 8 

3 przepisy koMcowe Rozdział 9 

 
§ 4. 1. Rysunek planu miejscowego obowi>zuje w 

zakresie: 
 
  a) ustalonych graficznie linii granic obszaru objCtego 

planem, 
 
  b) ustalonych graficznie linii rozgraniczaj>cych tereny o 

rócnym przeznaczeniu, funkcjach lub zasadach 
zagospodarowania, 

 
  c) ustalonych symbolami literowymi przeznaczeM 

podstawowych terenów, 
 
  d) ustalonych graficznie nieprzekraczalnych linii 

zabudowy, 
 
  e) stref ochronnych obiektów archeologicznych 

znajduj>cych siC w wojewódzkiej ewidencji zabytków. 
 

2. Zastosowane na rysunku planu miejscowego 
symbole literowe oznaczaj> nastCpuj>ce przeznaczenia 
podstawowe terenówŚ 
 
  1) MR tereny zabudowy zagrodowej, 
 
  2) R tereny upraw rolnych z zakazem lokalizacji 

elektrowni wiatrowych, 
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  3) R/EW tereny rolne i lokalizacji elektrowni wiatrowych, 
 
  4) Z tereny zieleni nieurz>dzonej, 
 
  5) LS tereny kompleksów leWnych, 
 
  6) WS tereny wód otwartych, 
 
  7) tereny komunikacji, w tym: 

a) KD tereny dróg gminnych publicznych klasy 
technicznej D (dojazdowa); 

b) 1180092N - numer drogi publicznej; 
c) KJ ci>gi pieszo-jezdne. 

 
§ 5. Ilekroć w tekWcie planu miejscowego jest mowa o: 

 
  a) planie - nalecy przez to rozumieć ustalenia planu, o 

którym mowa w § 1 uchwałyś 
 
  b) uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> UchwałC 

Rady Gminy Biskupiec; 
 
  c) rysunku planu - nalecy przez to rozumieć rysunek 

planu miejscowego wykonany na mapie zasadniczej w 
skali 1:2000; 

 
  d) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to 

rozumieć takie przeznaczenie, które przewaca na 
danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj>cymi 
i obejmuje ponad 50 % powierzchni obiektów 
realizowanych na tym terenie lub ponad 50 % 
powierzchni terenu ucytkowanego w przeznaczeniu 
podstawowym, 

 
  e) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalecy przez to 

rozumieć rodzaje przeznaczenia terenów inne nic 
podstawowe, które uzupełniaj> lub wzbogacaj> 
przeznaczenie podstawowe; 

 
  f) elektrowni wiatrowej - nalecy przez to rozumieć 

budowlC składaj>c> siC z fundamentu i wiecy stalowej 
o konstrukcji rurowej, stanowi>c> czCWć budowlan> 
urz>dzenia pr>dotwórczego przetwarzaj>cego energiC 
kinetyczn> wiatru na energiC elektryczn>. 
Wyposacenie techniczno - technologiczne elektrowni 
stanowi gondola wraz z generatorem, wirnikiem, 
skrzyni> biegów, komputerem startuj>cym, 
transformatorem, rozdzielni> elektryczn> a takce 
instalacj> alarmow> i zdalnego sterowania; 

 
  g) park elektrowni wiatrowych - nalecy przez to rozumieć 

zespół elektrowni wiatrowych, zgodnie z 
rozporz>dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, jako 
jednostkC wytwórcz> lub zespół tych jednostek 
wykorzystuj>cych do wytwarzania energii elektrycznej 
energiC wiatru, przył>czonych do sieci w jednym 
miejscu przył>czenia. Przepisy powycsze, w zakresie 
swojej regulacji, wdracaj> m.in. dyrektywC Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2001/77/WE z dnia 27 wrzeWnia 
2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku 
wewnCtrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze 
aródeł odnawialnych (Dz. Urz. WE L 283 z 
27 paadziernika 2001 r.); 

 
  h) infrastrukturze technicznej - nalecy przez to rozumieć 

podziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne i 
niezbCdne techniczne urz>dzenia towarzysz>ce, 
stacje transformatorowe oraz drogi wewnCtrzne, 

serwisowe i place, zapewniaj>ce prawidłowe 
funkcjonowanie elektrowni; 

 
  i) wysokoWci elektrowni wiatrowej - nalecy przez to 

rozumieć maksymaln> odległoWć w rzucie 
prostopadłym pomiCdzy najwycszym punktem budowli, 
a najnicszym punktem gruntu rodzimego. 

 
  j) przepisach odrCbnych - nalecy przez to rozumieć 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
rozporz>dzenia wojewody; 

 
  k) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to 

rozumieć liniC, której nie moce przekroczyć caden 
element elektrowni wiatrowej; 

 
  l) klasie drogi publicznej - rozumie siC przez to 

przyporz>dkowanie drodze odpowiednich parametrów 
technicznych, wynikaj>cych z cech funkcjonalnych; 

 
 m) złoconych lub skomplikowanych warunkach 

gruntowych - nalecy rozumieć rodzaj warunków 
gruntowych do uwzglCdnienia przy ustalaniu 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych, w pojCciu przepisów odrCbnych w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych. 

 
PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie wyjaWnione 
powycej nalecy interpretować zgodnie z definicjami 
przyjCtymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z 27 marca 2003 r., oraz z definicjami 
wynikaj>cymi z Polskich Norm i przepisów odrCbnych, 
obowi>zuj>cymi w dniu podjCcia niniejszej uchwały. 
 

Rozdział 2 
Przepisy dotycz>ce przeznaczenia terenów oraz linii 
rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu, 
funkcjach lub rócnych zasadach zagospodarowania 
oraz dotycz>ce sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenów 
 

§ 6. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 1 MR ÷ 
3MR z podstawowym przeznaczeniem pod istniej>c> 
zabudowC zagrodow>. 

 
2. Na terenach o których mowa w ust. 1 dopuszcza siC 

realizacjC w ramach wyznaczonego terenu: 
 
  a) obiektów mieszkalnych; 
 
  b) usług agroturystycznych (dodatkowa baza noclegowa); 
 
  c) obiektów gospodarczych i inwentarskich; 
 
  d) garacyś 
 
  e) sieci infrastruktury technicznej. 
 

§ 7. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 1 R/EW ÷ 
3R/EW z podstawowym przeznaczeniem pod tereny 
rolnicze (uprawy polowe, hodowla, ogrodnictwo, 
sadownictwo, rowy, stawy, zieleM Wródpolna) oraz pod 
lokalizacje elektrowni wiatrowych. 

 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 

siC realizacjCŚ 
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  a) elektrowni wiatrowych z placem montacowo-
eksploatacyjnym; 

 
  b) sieci elektroenergetycznych do obsługi elektrowni 

wiatrowych; 
 
  c) stacji transformatorowych do obsługi elektrowni 

wiatrowych; 
 
  d) dróg dojazdowych eksploatacyjnych. 
 

§ 8. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 1 R ÷ 8 R 
z podstawowym przeznaczeniem pod tereny rolnicze 
(uprawy polowe, hodowla, ogrodnictwo, sadownictwo, 
rowy, stawy, zieleM Wródpolna) z zakazem lokalizacji 
elektrowni wiatrowych. 

 
2. Dopuszcza siC mocliwoWć realizacji nowych 

budynków gospodarczych w nawi>zaniu do istniej>cego 
siedliska. 

 
§ 9. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 1 Z ÷ 19 Z 
z przeznaczeniem pod zieleM oraz 1WS wody otwarte 
wył>czone z mocliwoWci lokalizacji elektrowni wiatrowych z 
uwagi na niekorzystne warunki geotechniczne (grunty 
organiczne) oraz ochronC Wrodowiska przyrodniczego. 

 
§ ńŃ. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 1 LS ÷ 6 
LS z przeznaczeniem pod istniej>ce kompleksy leWne 
wył>czone z mocliwoWci lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

 
§ ńń. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu 

liniami rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolem 1 
KD ÷ 2 KD z podstawowym przeznaczeniem pod drogi 
gminne publiczne klasy D. 

 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 

siC realizacjCŚ 
 
  a) modernizacji przebudowy do wymaganych 

parametrów technicznych; 
 
  b) oWwietleniaś 
 
  c) sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej zgodnie z 

przepisami odrCbnymi. 
 

3. Przyjmuje siC istniej>ce drogi gospodarcze jako 
ci>gi pieszo-jezdne 1 KJ ÷ 3 KJ do obsługi istniej>cej 
zabudowy zagrodowej. 

 
§ ń2. Utrzymuje siC dotychczasowe ucytkowanie 

terenu do czasu realizacji planu. 
 

Rozdział 3 
Przepisy dotycz>ce zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, zasad ochrony Wrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

 
§ ń3. 1. Realizacja zabudowy i przekształcanie 

zagospodarowania przestrzennego terenów musi 
respektować wymogi ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego. 

 

2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 spełniane bCd> 
poprzez: 
 
  a) zabezpieczenia gleby w czasie realizacji i po 

zakoMczeniu budowy i montacu wiec ł>cznie z 
obowi>zkiem przywrócenia pierwotnego sposobu 
ucytkowania terenu; 

 
  b) sytuowania urz>dzeM budowlanych i innych budowli 

towarzysz>cych elektrowniom wiatrowym 
bezpoWrednio w s>siedztwie obiektu; 

 
  c) zachowania lub przebudowy urz>dzeM drenarskich i 

melioracyjnych. W przypadku koniecznoWci 
przebudowy urz>dzeM drenarskich i melioracyjnych 
nalecy uzyskać odpowiednie pozwolenia zgodnie z 
przepisami odrCbnymi; 

 
  d) zachowania drzewostanu; 
 
  e) ograniczenie makroniwelacji do wielkoWci niezbCdnej 

dla obsługi komunikacyjnej oraz posadowienia 
elektrowni wiatrowych; 

 
  f) zakaz zmiany stosunków wodnych, zasypywania 

oczek wodnych i bezodpływowych zagłCbieM terenu; 
 
  g) wielkoWć powierzchni przeznaczonych na place i drogi 

montacowe nalecy ograniczyć do minimum; 
 
  h) dopuszcza siC czasowe, na czas budowy, 

modernizacji lub rozbiórki elektrowni wiatrowych, 
zagospodarowanie na place i drogi montacoweś 

 
  i) zakaz grodzenia terenu lokalizacji poszczególnych 

wiec elektrowni; 
 
  j) stosowanie nawierzchni przepuszczalnych do 

utwardzenia dróg wewnCtrznychś 
 
  k) zabezpieczenie Wrodowiska przed emisj> szkodliwych 

fal elektromagnetycznych, poraceniem pr>dem i 
ładunkami elektrostatycznymi; 

 
  l) zakaz umieszczania na konstrukcji elektrowni 

wiatrowych reklam i innych elementów nie zwi>zanych 
z funkcj> elektrowni, za wyj>tkiem oznaczenia nazwy i 
symbolu producenta lub właWciciela na gondolach 
wiatrowych. 

 
3. Na wiecach obowi>zuj>ca jest jednolita kolorystyka 

według zasad: 
 
  a) kolor jasnoszary, jako kolor podstawowy elektrowni 

wiatrowych; 
 
  b) kolor podstawy wiecy - do ok. 1/3 wysokoWci - 

nawi>zuj>cy do kolorystyki widnokrCgu - zielony o 
zrócnicowanej intensywnoWci, rozjaWniony ku górze, 
powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów 
Wwietlnych. 

 
4. Elektrownie wiatrowe wymagaj> oznakowania 

przeszkodowego: nocnego oraz dziennego, zgodnie z 
obowi>zuj>cymi przepisami. 

 
5. Elektrownie wiatrowe bCd>ce przeszkodami 

lotniczymi powinny mieć zewnCtrzne koMce Wmigieł 
pomalowane w 5 pasów o jednakowej szerokoWci, 
prostopadłych do dłucszego wymiaru łopaty Wmigła, 
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pokrywaj>cych 1/3 długoWci łopaty Wmigła (3 koloru 
czerwonego lub pomaraMczowego i 2 białego). Pasy 
skrajne nie mog> być koloru białego. 

 
6. Dopuszcza siC instalacjC urz>dzeM do pomiaru 

prCdkoWci i kierunku wiatru. 
 
7. Poza obszarem lokalizacji elektrowni wiatrowych 

oraz drogami eksploatacyjnymi elektrowni teren bCdzie 
ucytkowany w sposób dotychczasowy, bez prawa 
zabudowy. 

 
8. Szczegółowa lokalizacja elektrowni wiatrowych i 

dróg dojazdowych eksploatacyjnych elektrowni nast>pi w 
projekcie budowlanym. 

 
9. Odbiór i utylizacja odpadów zakwalifikowanych do 

niebezpiecznych (np. oleje przekładniowe) przez 
specjalistyczne słucby, zgodnie z warunkami 
wynikaj>cymi z ustawy o odpadach. 

 
§ ń4. 1. Na obszarze planu nie wystCpuj> tereny 

objCte ochron> na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 
Ustala siC koniecznoWć ochrony wartoWci przyrodniczych 
terenów objCtych planem poprzez nastCpuj>ce działaniaŚ 
 
  a) bezwzglCdne zachowanie istniej>cej zieleni wysokiej; 
 
  b) zachowanie wymaganej odległoWci elektrowni 

wiatrowej od: lCgowisk, od siedlisk ptaków chronionych 
i cerowisk oraz od stanowisk cennej flory; 

 
  c) zakaz stawiania elektrowni wiatrowych w odległoWci 

mniejszej nic 200 m od granic lasów i niebCd>cych 
lasem skupieM drzew o powierzchni 0,1 ha lub 
wiCkszejś 

 
  d) prowadzenia monitoringu wpływu i skutków realizacji 

elektrowni wiatrowych na migracje ptaków i awifaunC 
lCgow>ś 

 
  e) na terenach przyległej zabudowy mieszkaniowej i 

usług z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodziecy 
nalecy wykonywać okresowe monitorowanie poziomu 
natCcenia hałasu. 

 
2. OdległoWć zabudowy od elektrowni wiatrowej 

zgodnie z przepisami odrCbnymi dotycz>cymi 
dopuszczalnych poziomów hałasu. 

 
3. Lokalizacja elektrowni wiatrowych musi być 

poprzedzona wykonaniem oceny oddziaływania na 
Wrodowisko uwzglCdniaj>cej monitoring ptaków i 
nietoperzy, pozwalaj>cy na dokładn> OcenC zagroceM 
powodowanych przez obiekty energetyki wiatrowej 
wzglCdem tych zwierz>t. 

 
4. Na terenie objCtym planem oznaczonym symbolem 

3R w niewielkiej odległoWci od miejscowoWci Szwarcenowo 
zlokalizowany jest zabytkowy obiekt archeologiczny 
wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków. W rejonie 
stanowiska nie projektuje siC mocliwoWci lokalizacji 
elektrowni wiatrowych. Przed przyst>pieniem do realizacji 
nowych inwestycji nalecy wykonać rozpoznanie 
powierzchniowe terenu pod k>tem wystCpowania 
stanowisk archeologicznych. W przypadku odkrycia w 
czasie prowadzenia robót ziemnych przedmiotu, co do 
którego istnieje przypuszczenie ce jest on zabytkiem, 
zgodnie z Art. ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku, kacdy kto 
dokonał takiego odkrycia obowi>zany jest: 
 
  a) wstrzymać wszelkie roboty mog>ce uszkodzić lub 

zniszczyć odkryty przedmiot; 
 
  b) zabezpieczyć przy ucyciu dostCpnych Wrodków, ten 

przedmiot i miejsce jego odkrycia; 
 
  c) niezwłocznie zawiadomić o tym właWciwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeWli nie jest 
to mocliwe, właWciwego wójta. 

 
5. Elektrownie wiatrowe nalecy lokalizować poza 

wystCpuj>c> systematyczn> sieci> urz>dzeM 
melioracyjnych (rowy, ruroci>gi grawitacyjne, zbieracze 
drenarskie i s>czki). Przed przyst>pieniem do 
opracowania projektów technicznych koncepcjC lokalizacji 
elektrowni wiatrowych nalecy uzgodnić z zarz>dc> 
urz>dzeM melioracyjnych. 
 

Rozdział 4 
Przepisy dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych, dotycz>ce 
terenów przeznaczonych do realizacji celów 

publicznych, dróg i ulic 
 

§ ń5. 1. Ustala siC nastCpuj>ce tereny przeznaczone 
dla realizacji celów publicznych: tereny komunikacji 
oznaczone na rysunku planu symbolami KD, 
 

2. Na obszarze planu dopuszcza siC lokalizacje 
urz>dzeM z zakresu ł>cznoWci publicznej zgodnie z 
przepisami odrCbnymi. 
 

Rozdział 5 
Przepisy dotycz>ce granic i sposobów 

zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, 
naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 

zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 
 

§ ń6. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> 
obszary zagrocone powodzi>. 

 
§ ń7. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> 

obszary zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych. 
 
§ ń8. 1. Na etapie sporz>dzania projektu 

budowlanego, usytuowanie wiec elektrowni wiatrowych 
nalecy okreWlić przy pomocy współrzCdnych 
geograficznych, oraz zaprojektować stałe ich 
oznakowanie przeszkodowe. 

 
2. Wszystkie obiekty o wysokoWci powycej 50 m n.p.t. 

podlegaj> przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowC zgłoszeniu do Szefostwa Słucby Ruchu 
Lotniczego SZ RP zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

 
3. Inwestor powinien powiadomić Urz>d Lotnictwa 

Cywilnego z dwumiesiCcznym wyprzedzeniem, o 
przewidywanym terminie ukoMczenia budowy elektrowni 
wiatrowych wraz z wykonaniem stałego oznakowania 
przeszkodowego i podaniem lokalizacji przy pomocy 
współrzCdnych geograficznych. 
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Rozdział 6 
Przepisy dotycz>ce zasad przebudowy, rozbudowy i 

budowy systemów komunikacji infrastruktury 
technicznej 

 
§ ń9. 1. Powi>zanie obszaru opracowania z 

nadrzCdnym układem dróg bCdzie realizowane przez 
drogC wojewódzk> nr 538 poprzez podwi>zanie do niej 
drogi powiatowej nr 1299N połoconej przy granicy 
opracowania oraz dróg gminnych publicznych i ci>gów 
pieszo jezdnych obsługuj>cych istniej>c> zabudowC. 

 
2. Z zastrzeceniem lokalnych przewCceM ustalonych 

liniami rozgraniczaj>cymi na rysunku planu ustala siC 
nastCpuj>ce minimalne szerokoWci pasa terenów w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg i ci>gów pieszo-jezdnych 
oznaczonych na rysunku planu: 
 
  a) 1 KD - 2 KD: szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 

9,0-15,0 m, jedna jezdnia 5,0 m; 
 
  b) 1 KJ - 3 KJ: szerokoWć jezdni 5,0 m. 
 

3. Minimalna odległoWć elektrowni wiatrowej od dróg 
publicznych klasy L wynosi 40,0 m, od dróg klasy D i 
wewnCtrznych 20,0 m. 

 
4. Wiece elektrowni wiatrowych nalecy oWwietlić w celu 

zachowania bezpieczeMstwa ruchu statków powietrznych i 
migruj>cych ptaków. OWwietlenie nalecy wykonać w taki 
sposób, aceby istniała mocliwoWć szybkiego jego 
przystosowania do potrzeb obrony cywilnej. 

 
5. OWwietlenie nie powinno powodować nadmiernego 

podWwietlania tła, zmniejszaj>cego zasiCg Wwiatła znaków 
nawigacyjnych oraz nie moce przypominać znaków 
nawigacyjnych, zarówno w odniesieniu do kształtu 
konstrukcji wiecy elektrowni jak i charakterystyki i koloru 
zastosowanych Wwiateł. 

 
6. Dopuszczalna odległoWć projektowanych turbin 

wiatrowych od istniej>cych sieci napowietrznych (pasa 
technicznego w jakim nie moce siC znaleać jakikolwiek 
element turbiny - a w szczególnoWci jej łopaty). OW symetrii 
pasa wyznaczaj> słupy linii napowietrznej: 
 
  a) dla linii 0,4 kV - pas techniczny dla istniej>cej linii 

1- torowej - 20,0 m, dla 2 - torowej 25,0 m; 
 
  b) dla linii 15 kV - pas techniczny dla istniej>cej linii 

1 - torowej - 25,0 m, dla 2 - torowej 30,0 m; 
 
  c) dla LINII 110 kV - odległoWci koMca łopaty od 

istniej>cej linii 110 kV wyposaconej w tłumiki drgaM 1D 
od skrajnego przewodu linii (gdzie D jest Wrednic> 
okrCgu zataczanego przez łopaty turbiny) dla linii 
110kV nie wyposaconej w tłumiki drgaM - 3 D od 
skrajnego przewodu linii. 

 
7. Wyprowadzenie energii elektrycznej z elektrowni 

wiatrowych do sieci elektroenergetycznej Operatora 
bCdzie siC odbywało przez linie SN i WN oraz stacje 
transformatorowe SN/WN(SN/110 KV) w iloWci i miejscu 
lokalizacji według potrzeb Farmy Wiatrowej zgodnie z 
przepisami odrCbnymi. 

 
8. Dla farm wiatrowych o mocy znamionowej w 

miejscu przył>czenia równej 50 MW nalecy zapewnić 
system zdalnego sterowania napiCciem farmy i moc> 

biern> z zachowaniem mocliwoWci współpracy z 
nadrzCdnymi układami regulacji napiCcia i mocy biernej. 

 
9. Przesył do miejsca przył>czenia do sieci WN lini> 

kablow> połocon> w s>siedztwie pasów drogowych 
zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

 
10. CałoWć kosztów zwi>zanych z przebudow> i 

zabezpieczeniem istniej>cych urz>dzeM 
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych ponosi 
Inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od 
dysponenta sieci nast>pi na etapie projektu budowlanego. 
 

Rozdział 7 
Przepisy dotycz>ce granic obszarów wymagaj>cych 

scaleM i podziałów nieruchomoWci szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoWci, 

parametrów i wskaaników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym równiec linii 
zabudowy, gabarytów obiektów i wskaaników 

intensywnoWci zabudowy. 
 

§ 2Ń. Na terenie objCtym planem nie ustala siC 
obszarów wymagaj>cych przeprowadzenia scaleM i 
podziałów nieruchomoWci. 

 
§ 2ń. Kacdy teren przeznaczony do zabudowy musi 

mieć zapewniony dostCp do ulicy (drogi) publicznej lub 
publicznego ci>gu pieszo - jezdnego. 

 
§ 22. 1. Dla terenów wyznaczonych w planie ustala siC 

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku 
planu. 

 
§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1MR ÷ 3MR ustala siC ustala siC mocliwoWć 
przebudowy i uzupełnieM istniej>cej zabudowy oraz 
realizacji nowej zabudowy w ramach wyznaczonego 
terenu, przy zachowaniu nastCpuj>cych warunkówŚ 
 
  a) przebudowa i uzupełnianie zabudowy moce być 

realizowane przy zachowaniu istniej>cych linii 
zabudowy od dróg publicznych oraz w ramach 
wyznaczonego w planie terenu pod zabudowCś 

 
  b) maksymalna wysokoWć budynku do 2 kondygnacji 

naziemnych, w tym ucytkowe poddasze; 
 
  c) nachylenie połaci dachowych 35-45

0
; 

 
  d) materiał Wcian tradycyjny (drewno, cegła, tynk, 

kamieM), pokrycie dachu dachówk> lub materiałem 
dachówko podobnym w kolorze czerwieni lub 
ceglastym; 

 
  e) wysokoWć budynku nie moce przekroczyć 9,0 m licz>c 

od poziomu terenu, przy wejWciu do budynku, do linii 
kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych 
połaci dachu na Wcianach zewnCtrznych nie moce być 
usytuowana wycej nic 5,0 m od poziomu terenu. 

 
2. Realizacja nowej zabudowy w ramach wyznaczonego 

w planie terenu zgodnie z nastCpuj>cymi warunkamiŚ 
 
  a) nowa zabudowa mieszkalna moce być realizowana 

wył>cznie w ramach wyznaczonej w planie zabudowy 
zagrodowej po uzyskaniu pozytywnych wyników 
badan akustycznych zwi>zanych z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowych; 
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  b) maksymalna wysokoWć budynku do 2 kondygnacji 
naziemnych, w tym ucytkowe poddasze; 

 
  c) nachylenie połaci dachowych 35-45

0
, materiał Wcian 

tradycyjny (drewno, cegła, tynk, kamieM), pokrycie 
dachu dachówk> lub materiałem dachówko podobnym 
w kolorze czerwieni lub ceglastym; 

 
  d) wysokoWć budynku nie moce przekroczyć 9 m licz>c 

od poziomu terenu, przy wejWciu do budynku, do linii 
kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych 
połaci dachu na Wcianach zewnCtrznych nie moce być 
usytuowana wycej nic 5,0 m od poziomu terenu; 

 
  e) ustala siC mocliwoWć realizacji jednokondygnacyjnych 

budynków gospodarczych lub inwentarskich o 
architekturze nawi>zuj>cej do zabudowy mieszkalnej, 
wysokoWć budynków od powierzchni terenu przy 
głównym wejWciu do budynku, do linii kalenicy budynku 
nie moce przekroczyć 10 m, przy czym linia oparcia 
głównych połaci dachu na Wcianach zewnCtrznych nie 
moce być usytuowana wycej nic 5,0 m od poziomu 
terenu, dachy dwuspadowe o k>cie nachylenia połaci 
dachowych 30-40

0
; 

 
  f) ustala siC dla budynków realizowanych w ramach 

prowadzonej działalnoWci agroturystycznej warunki 
architektoniczne jak dla zabudowy mieszkalnej; 

 
  g) intensywnoWć zabudowy nie moce przekroczyć 

0,4 powierzchni działkiś 
 
  h) powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 

mniejsza nic 45 %, powierzchni działki. 
 

3. Zaopatrzenie w wodC istniej>cej zabudowy 
zagrodowej z sieci wodoci>gowej gminnej lub ujCć 
lokalnych. Odprowadzenie Wcieków do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych z wywoceniem do punktu 
zlewnego oczyszczalni Wcieków. 

 
4. Odprowadzenie wód opadowych na terenie własnej 

działki zgodnie z przepisami odrCbnymi. 
 
5. Gospodarka odpadami stałymi zgodnie z gminnym 

planem zagospodarowania odpadów. 
 
6. Linie telekomunikacyjne w granicach planu nalecy 

projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w 
terenach przeznaczonych pod ci>gi komunikacyjne. 
Dopuszcza siC lokalizacje sieci i urz>dzeM infrastruktury 
telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod 
zabudowC. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z 
istniej>cymi urz>dzeniami telekomunikacyjnymi nalecy je 
przebudować i dostosować do projektowanego 
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z 
obowi>zuj>cymi przepisami, normami warunkami 
przebudowy. CałoWć kosztów zwi>zanych z przebudow> i 
zabezpieczeniem istniej>cych urz>dzeM 
telekomunikacyjnych ponosi inwestor. Uzyskanie 
warunków technicznych od dysponenta sieci nast>pi na 
etapie projektu budowlanego. 

 
7. Dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy 

zagrodowej zgodnie z przepisami odrCbnymi. 
 
§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1 R/EW ÷ 3R/EW ustala siC mocliwoWć 
realizacji elektrowni wiatrowych przy zachowaniu 
nastCpuj>cych warunkówŚ 

 
  a) wprowadza siC typy elektrowni wiatrowych o 

wysokoWci od 70 m do 180 m; 
 
  b) elektrownie wiatrowe w granicach terenu objCtego 

planem stanowi> park wiatrowy; 
 
  c) maksymalna moc tej czCWci „C” parku wiatrowego do 

50 MW; 
 
  d) projekt budowlany musi obejmować co najmniej teren 

lokalizacji elektrowni wiatrowych z drogami 
dojazdowymi technologicznymi z zaznaczeniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy przy zachowaniu 
ustaleM niniejszego planu; 

 
  e) ustala siC maksymaln> powierzchniC wyznaczonego 

obszaru na którym zlokalizowany zostanie fundament 
wraz z urz>dzeniem - 1600 m

2
 = 0,16 ha; 

 
  f) strefy techniczne elektrowni wiatrowych wyznaczone 

przez zasiCg łopat wirnika - o promieniu r do 60,0 m od 
osi wiecy musz> sie zawierać w obrCbie geodezyjnym 
działki wyznaczonej dla jednej lub wiCcej wiecś 

 
  g) odległoWci miCdzy wiecami zostan> ustalone na etapie 

projektów technicznych oraz na podstawie wyników 
badaM gruntowych i aerodynamicznych; 

 
  h) drogi dojazdowe do elektrowni o szerokoWci 5,0 m i 

place techniczno-manewrowe do powierzchni do 
2000 m

2
. 

 
2. Ustala siC strefy ochrony akustycznej: 

 
  a) minimum 500 metrów - od zabudowy przeznaczonej 

na stały pobyt ludzi, przy zachowaniu dopuszczalnych 
progów hałasu zgodnie z przepisami odrCbnymi; 

 
  b) minimum 500 m od siedlisk wiejskich, pojedynczych 

zabudowaM, przy zachowaniu dopuszczalnych progów 
hałasu zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

 
  c) przed wyborem szczegółowej lokalizacji elektrowni, 

wzglCdem zabudowy mieszkalnej (zagrodowej) nalecy 
przeprowadzić analizC przewidywanych oddziaływaM 
akustycznych. Przy wyborze nalecy kierować siC 
minimalizacja oddziaływaM akustycznych, zarówno o 
czCstotliwoWciach słyszalnych dla człowieka, jak i 
niesłyszalnych (infardawiCki), gwarantuj>c brak 
przekroczeM dopuszczalnych poziomów hałasu oraz 
zagroceM dla zdrowia ludzi (zgodnie z współczesn> 
wiedz> w tej dziedzinie). Takie same kryteria nalecy 
stosować przy wyborze konstrukcji turbin wiatrowych. 

 
3. Na terenach rolnych dopuszcza siC lokalizacjC sieci 

i urz>dzeM infrastruktury technicznej oraz dróg 
dojazdowych; 

 
4. Ustala siC nakaz usuniCcia elektrowni nieczynnej 

przez okres 1 roku. 
 
5. Na terenie oddziaływania elektrowni wiatrowych 

ustala siC zakaz realizacji nowych siedlisk rolniczych z 
zabudow> mieszkalna i innej zabudowy zwi>zanej ze 
stałym pobytem ludzi. 

 
6. Powierzchnia zwartego obszaru gruntów rolnych, na 

którym w wyniku realizacji ustaleM niniejszej uchwały 
ustanowiony zostanie inny nic rolniczy sposób 
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zagospodarowania terenu, nie moce przekraczać 0,5 ha - 
dla gruntów rolnych III klasy bonitacyjnej. 

 
§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1 R ÷ 8 R ustala siC zakaz budowy elektrowni 
wiatrowych, pozostaj> one w dotychczasowym 
ucytkowaniu 

 
2. Dopuszcza siC mocliwoWć realizacji budynków 

gospodarczych zwi>zanych produkcja roln> w nawi>zaniu 
do wyznaczonych w planie terenów pod zabudowC 
zagrodow>, zgodnie z warunkami zabudowy i 
wskaanikami okreWlonymi w § 23. 

 
§ 26. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1 Z ÷ 19 Z oraz 1 WS ustala siC zakaz budowy 
elektrowni wiatrowych, pozostaj> one w dotychczasowym 
ucytkowaniu. 

 
§ 27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami oraz 1 LS ÷ 6 LS ustala siC zakaz budowy 
elektrowni wiatrowych, pozostaj> one w dotychczasowym 
ucytkowaniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdział 8 
Przepisy dotycz>ce stawek procentowych, na podstawie 

których ustala siC opłatC z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci. 

 
§ 28. Zgodnie z art. 15 ust.2 pkt.12, oraz art. 36 ust.4, 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siC ponicsze 
wysokoWci stawek procentowych renty planistycznej o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy dla naliczania opłat od 
terenów ujCtych w Rozdziale 2 
 

Symbol terenu w Rozdziale 2 WysokoWć stawki w % 
R/EW 30 % 

 
Rozdział 9 

Przepisy koMcowe 
 

§ 29. Wykonanie Uchwały powierza siC Wójtowi Gminy 
Biskupiec. 

 
§ 3Ń. Uchwała z zał>cznikami podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku UrzCdowym Województwa WarmiMsko-
Mazurskiego. 

 
§ 3ń. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Gminy  
Jerzy CzapliMski 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XI/84/11 
Rady Gminy Biskupiec 
z dnia 4 listopada 2011 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XI/84/11 
Rady Gminy Biskupiec 
z dnia 4 listopada 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie zgodnoWci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

gminy Biskupiec w obrCbie geodezyjnymŚ Szwarcenowo, z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe, czCWć „C”, ze 
studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec. 

 
W zwi>zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza 

siC zgodnoWć niniejszego planu zagospodarowania z zapisami ustaleM i rysunkiem studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec. 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XI/84/11 
Rady Gminy Biskupiec 
z dnia 4 listopada 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu gminy Biskupiec w obrCbie geodezyjnymŚ Szwarcenowo, z przeznaczeniem pod elektrownie 

wiatrowe, czCWć „C”. 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 roku, Nr 80, poz. 717 z póaniejszymi zmianami) niniejszym rozstrzyga siC, ce do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Biskupiec w obrCbie geodezyjnym: Szwarcenowo, z przeznaczeniem 
pod elektrownie wiatrowe, czCWć „C” wpłynCła uwaga w okresie przewidzianym Art. 17 pkt 11, ww. ustawy. 
 

Lp. 
Data  

 wpływu,  
 uwagi 

Nazwisko i  
 imiC, nazwa  

 jednostki  
 organizacyjnej  

 i adres  
 zgłaszaj>cego  

 uwagi 

TreWć  
 uwagi 

Oznaczenie  
 nieruchomoWci,  
 której dotyczy  

 uwaga 

Ustalenia  
 projektu planu 
miejscowego 

zagospodarowania 
przestrzennego  
 nieruchomoWci,  
 której dotyczy  

 uwaga 

RozstrzygniCcie  
 Wójta żminy  

 w sprawie  
 rozpatrzenia uwagi 

RozstrzygniCcie Rady  
 Gminy Biskupiec 

Uwagi 

uwaga  
 uwzglCdniona 

uwaga  
 nieuwzglCdniona 

uwaga  
 uwzglCdniona 

uwaga  
 nieuwzglCdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 4.10.2011 
Tomasz Kreft  

 Szwarcenowo 35 

Protestuje przeciw 
realizacji siłowni 
wiatrowych na 

przewidzianym w 
planie terenie 

R/EW 
Działka nr 43/2 

obrCb  
 Szwarcenowo 

 
uwaga  

 nieuwzglCdniona 
 

uwaga  
 nieuwzglCdniona 

Brak zgodnoWci ze 
studium 

uwarunkowaM i 
kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego 
gminy Biskupiec 

 

 
Zał>cznik Nr 4 
do uchwały Nr XI/84/11 
Rady Gminy Biskupiec 
z dnia 4 listopada 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie sposobu finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do zadaM 
własnych Samorz>du na obszarze objCtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy 

Biskupiec, w obrCbie geodezyjnym Szwarcenowo, z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe, czCWć „C”. 
 
Lp. Rodzaj inwestycji Obci>cenie kosztami 

1. 
Realizacja przesyłów elektroenergetycznych i ewentualna przebudowa linii 

koliduj>cych z inwestycj> 
Inwestor przedsiCwziCcia 

2 
Realizacja zadaM zwi>zanych z uzbrojeniem terenu istniej>cej zabudowy w 

infrastrukturC techniczn> 
Inwestycja komunalna przy współudziale 

mieszkaMców 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


