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UCHWAIA NR VII/32/2011 

 RAŚY GMINY KRZĘCIN 

 z dnia 9 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla lokalizacji siJowni wiatrowych w obrębach Krzęcin, SJonice, veLsko i Nowy Klukom 

na terenie Gminy Krzęcin. 

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; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

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

poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. 

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 

Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz 

z 2011 r. Nr 32, poz. 159) uchwala się, co nastę”uje: 

PRZśPISY WSTĘPNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XVII/122/2008 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 czerwca 2008 r. 

w sprawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla lokali-
zacji siJowni wiatrowych w obrębach: Krzęcin, SJonice, veLsko i Nowy Klukom i po stwierdzeniu zgodno-

`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Krzęcin (uchwaJa 
Nr XVI/117/2008 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 maja 2008 r.) uchwala się miejscowy ”lan zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego dla lokalizacji siJowni wiatrowych w obrębach: Krzęcin, SJonice, veLsko i Nowy 

Klukom. 

2. Granice obszaru objętego ”lanem okre`la zaJącznik nr 1 do planu miejscowego w skali 1:5000, 

zwany dalej rysunkiem planu. 

3. Powierzchnia obszaru objętego ”lanem wynosi 909,5909 ha. 

4. Przedmiotem ustaleL ”lanu miejscowego jest lokalizacja siJowni wiatrowych wraz z niezbędną in-

frastrukturą techniczną, w obrębie obszarów rolniczych, ”rzeznaczenie takwe ”od obiekty ”rodukcyjne, 
skJady, magazyny i usJugi oraz usJugi s”ortowo rekreacyjne. 

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

1) zaJączniki graficzne: 

a) rysunek planu miejscowego w skali 1: 5 000 - zaJącznik nr 1; 

b) rysunki ”lanu terenów elementarnych w skali 1:2000: 1US, 1RM, 1E, 1R/EW, 2R/EW - stano-

wiące zaJącznik nr 1a; 3R/EW, 4R/EW - stanowiące zaJącznik nr 1b; 5R/EW, 6R/EW, 7R/EW - 

stanowiące zaJącznik nr 1c; 1P/U - stanowiący zaJącznik nr 1d, 

c) wyrys studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Krzęcin - za-

Jącznik nr 2; 

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzęcin o sposobie realizacji, zapisanych w projekcie planu miejscowego 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania - zaJącznik nr 3; 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzęcin o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejsco-

wego planu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla obszaru objętego ”lanem miejscowym - zaJącznik 
nr 4. 
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RozdziaJ ń 

PRZśPISY OGÓLNś 

§ 2. Zasady konstrukcji planu 

1. Obszar ”lanu ”odzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzeznaczenie, zasady 
zabudowy i zagospodarowania terenu. 

2. Tereny elementarne oznaczone są na rysunku ”lanu oraz w tek`cie ”lanu w s”osób nastę”ujący: 

1) R/EW - tereny rolnicze z do”uszczeniem lokalizacji siJowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastruktu-

rą techniczną w tym z drogami eksploatacyjnymi, placami serwisowymi, kablami, trafostacjami z za-

kazem zabudowy na staJy ”obyt ludzi; 
2) R - tereny rolnicze z do”uszczeniem lokalizacji infrastruktury technicznej, dróg eks”loatacyjnych si-

Jowni wiatrowych z zakazem zabudowy na staJy pobyt ludzi; 

3) RL - tereny rolnicze z do”uszczeniem zalesieL, 
4) RM - tereny zabudowy zagrodowej; 

5) N - nieuwytki; 
6) ZL - lasy; 

7) KDG - tereny dróg ”ublicznych ”owiatowych, kl. gJównej; 
8) KDD - tereny dróg ”ublicznych gminnych, kl. dojazdowej; 
9) KDW - tereny dróg wewnętrznych; 
10) KD - teren drogi publicznych projektowanej; 

11) US - tereny sportu i rekreacji; 

12) E - tereny elektroenergetycznej stacji ”rzesyJowej; 
13) P/U - tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów, magazynów oraz obiektów ”rodukcyjno - usJugowych; 
14) TK - tereny kolei. 

3. Ustalenia formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowym. Ustalenia ogólne - w skali 

1:5000 obowiązują na caJym obszarze ”lanu o ile inaczej nie stanowią ustalenia szczegóJowe. 

4. Ustalenia formuJowane są w nastę”ujących gru”ach: 

1) ustalenia ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu; 

2) ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej; 
3) ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu; 

4) ustalenia zasad ”odziaJu i scalania gruntów; 
5) ustalenia dotyczące zasad obsJugi komunikacyjnej; 
6) ustalenia dotyczące zasad obsJugi technicznej; 
7) ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego urządzania i uwytkowania; 
8) ustalenia dotyczące zasad ochrony ludno`ci; 
9) ustalenia dotyczące zabez”ieczenia lotniczego; 
10) ustalenia szczegóJowe dla terenów funkcjonalnych. 

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest uwyte okre`lenie: 

1) linia rozgraniczająca - linia, która wyznacza tereny o równym ”rzeznaczeniu oraz równym s”osobie 
zagospodarowania i zabudowy, 

2) nie”rzekraczalna linia zabudowy dla siJowni wiatrowej - linia ograniczająca obszar usytuowania siJow-

ni wiatrowej. O` wiewy siJowni wiatrowej nie mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowy, 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia wyznaczająca minimalną odlegJo`ć od linii rozgraniczającej 

tereny o równym ”rzeznaczeniu, w jakiej mowna sytuować budynek; 
4) droga eksploatacyjna - droga realizowana na potrzeby budowy i eks”loatacji siJowni wiatrowej; droga 

Jącząca drogę ”ubliczną lub wewnętrzną z siJownią wiatrową i placem serwisowym, 

5) obszar cenny przyrodniczo (OC)- tereny zawierające sku”iska oczek wodnych i związane z nimi za-

krzewienia stanowiące o faunistycznej warto`ci terenu; 
6) siJownia wiatrowa - budowla skJadająca się z niezbędnych urządzeL technicznych do ”rodukcji energii 

elektrycznej, wykorzystująca do tego celu siJę wiatru oraz związana bez”o`rednio z budowlą infra-

struktura techniczna, 

7) strefa kontrolowana gazociągu - obszar ”asa bez”ieczeLstwa wyznaczony po obu stronach osi gazo-

ciągu, w którym obowiązują ”rze”isy szczegóJowe dot. zabudowy i ochrony sieci. 

§ 4. Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu: 

1. Zakaz eksploatacji torfu. 
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2. źakaz skJadowania `mieci. 

3. Po zakoLczeniu ”rac inwestycyjnych teren ”rzywrócić do stanu, umowliwiającego kontynuację jego 
uwytkowania w dotychczasowy s”osób; 

4. źakaz likwidacji istniejących zadrzewieL `ród”olnych je`li tworzą zwarte gru”y okalające staJe 
zbiorniki wodne. 

5. Nakaz minimalizacji szkodliwego oddziaJywania wiąwącego się z emisją zanieczyszczeL do atmosfe-

ry na terenach ”rzemysJowych. 

6. Obszary ”rawnie chronione ”odlegają ochronie zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

7. Od”ady ”owstaJe w ”rocesie eks”loatacji nalewy gromadzić, segregować oraz wywozić na skJado-

wisko od”adów zorganizowane zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami. 

8. Ustala się uciąwliwo`ci akustyczne dla wszystkich rodzajów terenów zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

§ 5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

1. Ustanawia się strefy ochrony stanowisk archeologicznych okre`lonych na rysunku ”lanu, na tere-

nie których obowiązują nakazy i zakazy zgodne z ”rze”isami odrębnymi dot. ochrony zabytków oraz usta-

lenia niniejszego planu. 

1) Strefa ｭW IIｬ- czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych, do”uszczającej inwestowanie ”od 
okre`lonymi warunkami. Obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z od-

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

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

nych ”rze”isami szczególnymi dot. ochrony zabytków. 
2) Strefa ｭW IIIｬ- ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ”olegającej na 

”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. 

Strefa ｭW IIIｬ obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji sJuwby konserwatorskiej. Obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z od”owiednim organem ds. ochrony zabytków; 
b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dot. ochrony zabytków. 

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu i scalania - do”uszcza się dzielenie oraz wtórne Jączenie dzia-

Jek zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi. 

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad obsJugi komunikacyjnej. 

1. ObsJugę komunikacyjną terenów nalewy za”ewnić w oparciu o system komunikacyjny na który 
skJadają się: 

a) drogi ”owiatowe klasy gJównej ”owiązane z drogą gminną i drogami wewnętrznymi - 01KDG, 02KDG, 

03KDG; 

b) projektowana droga powiatowa, klasy lokalnej - 01KDL, 

c) drogę gminną - 01KDD; 

d) drogi wewnętrzne - 01KDW, 02KDW, 03KDW; 04KDW; 05KDW; 06KDW; 07KDW; 08KDW; 

09KDW; 10KDW; 11KDW; 12KDW; 13KDW;14 KDW; 15KDW; 16KDW 

2. W obrębie systemu komunikacyjnego do”uszcza się lokalizację infrastruktury technicznej zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi. 

3. Śo”uszcza się budowę dróg eks”loatacyjnych. 

4. Śo”uszcza się wykonanie zjazdów oraz tymczasowe ”oszerzenia dróg wewnętrznych dla celów 
trans”ortowych siJowni wiatrowych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad obsJugi technicznej. 

1. W obrębie terenów objętych ”lanem miejscowym do”uszcza się lokalizację urządzeL infrastruktury 
technicznej. 

2. Parametry infrastruktury technicznej projektowanej w obrębie ”asów drogowych oraz terenów 
funkcjonalnych: 

1) sieć wodociągowa Ø ŚN/OŚ 50 - 250 mm; 

2) kanalizacja `ciekowa tJoczna Ø ŚN/OŚ 50 - 200 mm; 
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3) kanalizacja `ciekowa grawitacyjna Ø ŚN/OŚ 200 - 315 mm; 

4) kanalizacja deszczowa Ø ŚN/OŚ 250 - 1000 mm; 

5) gazociąg `redniego i niskiego ci`nienia Ø ŚN/OŚ 25 - 200 mm; 

6) kable elektroenergetyczne niskiego, `redniego i wysokiego na”ięcia; 
7) przewody teleinformatyczne; 

8) sieć cie”lna - 50-300 mm. 

3. Sieci infrastruktury technicznej obsJugujące siJownie wiatrowe nalewy ”rowadzić zgodnie z wymo-

gami technologicznymi związanymi z obsJugą siJowni w ”asach drogowych (na ”odstawie ”rze”isów od-

rębnych), w ich sąsiedztwie oraz w obrębie terenów rolniczych. 

4. Linie kablowe elektroenergetyczne i z nimi związane inne ”rzewody oraz na”owietrzne linie elek-

troenergetyczne mogą być ”rowadzone w obrębie terenów rolniczych z zachowaniem uwarunkowaL wy-

nikających z ”rze”isów odrębnych i ustaleL ”lanu. 

5. SiJownie nalewy ”oJączyć między sobą i z projektowanymi stacjami transformatorowymi elektro-

energetycznymi, kablowymi liniami `rednich na”ięć. Śo”uszcza się likwidację, ”rzebudowę i rozbudowę 
istniejącej infrastruktury technicznej oraz w”rowadzenia rozwiązaL zamiennych ”rojektowanej infrastruk-

tury technicznej, ”od warunkiem, we w”rowadzone zmiany nie s”owodują ”ogorszenia dziaJania istniejącej 
i ”rojektowanej sieci oraz za”ewnią wJa`ciwą, zgodną z ustaleniami ”lanu obsJugę terenów i funkcji usta-

lonych w planie miejscowym. 

6. źachowuje się wystę”ujące w granicach opracowania planu miejscowego sieci elektroenergetycz-

ne i telekomunikacyjne, w przypadku kolizji z ”rojektowanymi urządzeniami do”uszcza się ich ”rzebudowę 
(w tym skablowanie istniejących linii napowietrznych), (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 lipca 

2011 r., znak: NK-4.4131.161.2011.K Wojewoda Zachodnio”omorski stwierdziJ niewawno`ć § 8 ust. 6 

uchwaJy w zakresie wyrazów: ｭna warunkach zarządcy sieciｬ). 

7. źachowuje się wystę”ujące w granicach o”racowania ”lanu miejscowego urządzenia melioracyjne, 
w przypadku ich kolizji z projektowanymi obiektami nalewy je ”rzebudować zachowując drowno`ć caJego 
systemu. 

8. Maksymalna odlegJo`ć ”odstawowa lokalizacji obiektów budowlanych względem istniejącej sieci 
gazowej `redniego ci`nienia wynosi: 1 m na stronę od jego osi. 

9. Śo”uszcza się lokalizowanie obiektów budowlanych względem istniejącej sieci gazowej `redniego 
ci`nienia w odlegJo`ciach mniejszych niw ”odane ”owywej, na ”odstawie stosownych obliczeL i analiz. 

10. W zakresie telekomunikacji ”rzewiduje się dalszą rozbudowę sieci telekomunikacyjnych zarówno 

w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe technologie. Postuluje się rozbudowę i modernizację infra-

struktury `wiatJowodowej i objęcie terenu zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym ”oJączonym 

z systemami sieci zewnętrznej z zachowaniem w lokalizacji wymogów ustawy o ws”ieraniu rozwoju usJug 

i sieci telekomunikacyjnych. 

11. Ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych i bez-

”rzewodowych stosownie do wzrostu za”otrzebowania na usJugi telekomunikacyjne i teleinformatyczne. 

12. W zakresie telekomunikacji zakJada się ”eJną dostę”no`ć do Jączy telekomunikacyjnych, rozwój 
sieci teleinformatycznych. Śla zwiększenia dostę”no`ci sieci internetowej i rozwoju s”oJeczeLstwa infor-

macyjnego, wskazuje się rozwój szeroko”asmowego dostę”u do Internetu. 

13. Śo”uszcza się w obrębie obszaru objętego ”lanem ”rowadzenie ”odziemnej i nadziemnej sieci te-

lekomunikacyjnej oraz lokalizację innych inwestycji celu ”ublicznego z zakresu Jączno`ci ”ublicznej 
w rozumieniu ”rze”isów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos”odarcze nieruchomo`ciami, jeweli taka 
inwestycja jest zgodna z ”rze”isami odrębnymi. 

§ 9. Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego urządzania i uwytkowania terenów: 
Śo”uszcza się wykonanie zjazdów oraz tymczasowe ”oszerzenia dróg dla celów trans”ortowych siJowni 
wiatrowych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad ochrony ludno`ci: Wykonywanie obiektów budowlanych ”owinno 
odbywać się w s”osób za”ewniający ochronę ludno`ci zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 11. Ustalenia dotyczące zabez”ieczenia lotniczego: 

1. Przeszkody lotnicze o wysoko`ci ”owywej 100 m ”odlegają zgJoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnic-

twa Cywilnego. 
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2. Wszystkie obiekty o wysoko`ci równej i większej niw 50,0 m nad poziom terenu, przed wydaniem 

decyzji o ”ozwoleniu na budowę ”odlegają zgJoszeniu do Szefostwa SJuwby Ruchu Lotniczego Sź RP. 

3. Inwestor zobowiązany jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi do ”owia-

domienia od”owiednich wJadz lotniczych, o ”rzewidywanym terminie roz”oczęcia budowy i planowanego 

terminu powstania przeszkody lotniczej wraz z ”odaniem dokJadnych ws”óJrzędnych geograficznych 
urządzeL ”owoJując się na numer ewidencyjny ”rzeszkody lotniczej, od”owiedni dla terenów oznaczonych 
na zaJączniku graficznym oraz oznakowanie ich zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

RozdziaJ 2 

PRZśPISY SZCZśGÓIOWś ŚLA TśRśNÓW FUNKCJONALNYCH 

§ 12. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 1R/śW, 2R/śW, 3R/śW, 
4R/EW, 5R/EW, 6R/EW; ustala się: Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji si-

Jowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z drogami eksploatacyjnymi, placami 

serwisowymi, kablami, trafostacjami; 

1. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) Lokalizacja Jącznie, na wszystkich terenach elementarnych do trzynastu siJowni wiatrowych o mocy 

do 3 MW kawda, wraz z drogami eks”loatacyjnymi, ”lacami serwisowymi oraz towarzyszącymi urzą-
dzeniami infrastruktury technicznejｩ 

2) ”oza wydzieloną lokalizacją siJowni wiatrowych wraz z infrastrukturą, uwytkowanie rolnicze z zaka-

zem lokalizacji zabudowy na staJy ”obyt ludzi; 
3) siJownie będą ”racowaJy bezobsJugowo w związku z czym nie ”rojektuje się uzbrojenia terenu w za-

kresie zaopatrzenia w wodę, od”rowadzanie `cieków, zaopatrzenie w gaz; 

4) do”uszcza się ”oJowenie ”omiędzy wiewami kabli ”odziemnych związanych z eks”loatacją siJowni, 
”oJączonych ze stacją elektroenergetyczną; 

5) minimalna odlegJo`ć od osi wiewy siJowni od istniejących dróg ”owiatowych - 50,0 m; 

6) lokalizacja obiektów budowlanych względem istniejącej sieci gazowej w/c zgodnie z wymogami za-

wartymi w ”rze”isach odrębnych wg których w/w sieć gazowa zostaJa wybudowana, 
7) ”owierzchnie wszystkich elementów konstrukcji wiewy i turbiny ”owinny być matowe nie odbijające 

`wiatJa; ”omalowane na kolor jasny, ”astelowy, nie kontrastujący z otoczeniem 

8) zakaz umieszczania reklam na wiewy i na `migle siJowni wiatrowej; do”uszcza się umieszczanie re-

klam w formie oznaczenia nazwy i symbolu ”roducenta, wJa`ciciela lub inwestora wyJącznie na gon-

dolach; 

9) siJownie wiatrowe wymagają oznakowania ”rzeszkodowego nocnego oraz dziennego, zgodnie z prze-

”isami odrębnymi; 
10) do”uszcza się instalacje urządzeL niezbędnych do wJa`ciwej eks”loatacji siJowni na terenie inwestycji 

oraz prowadzenia elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej siJowniom 
wiatrowym w tym kabli sterowania, automatyki, transformatorów i rozdzielni SN; 

11) do”uszcza się instalację urządzeL do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru w tym masztów 

o wysoko`ci nie wywszej niw wysoko`ć ”rojektowanych wiew siJowni; 
12) nalewy zachować normatywną odlegJo`ć wiew siJowni wiatrowych od istniejących linii elektroenerge-

tycznych `redniego na”ięcia lub je skablować; 
13) szczegóJowa lokalizacja siJowni wiatrowych wraz z drogami eksploatacyjnymi, placami serwisowymi 

oraz z infrastrukturą towarzyszącą nastą”i na eta”ie s”orządzania ”rojektów budowlanych. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu miejscowego w skali 1:2000; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy - 10%; ”ozostaJe tereny w uwytkowaniu rolniczym; 
3) minimalna odlegJo`ć między wiewami - 300,0 m 

4) wysoko`ć zabudowy: 
a) maksymalna wysoko`ć wiewy ”onad ”oziom terenu - do 125 m n. p. t; 

b) maksymalna wysoko`ć skrajnego ”unktu wirnika w pozycji pionowej - do 180 m n. p. t. 

3. Ustalenia dotyczące ochrony i ksztaJtowania `rodowiska kulturowego: strefy ｭW IIIｬ - ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych wystę”ujących na terenach funkcjonalnych: 
2R/śW, 3R/śW: Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 5 ustaleL ”lanu; 

4. Śo”uszcza się budowę dróg eks”loatacyjnych o szeroko`ci do 6,0 m do kawdej z wiew i ”laców 
manewrowych o powierzchni do 1800 m² kawdy; 
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5. Śo”uszcza się obsJugę komunikacyjną terenów siJowni wiatrowych z dróg wewnętrznych oraz z dróg 

”rzylegJych do granic dziaJek 

6. Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30%. 

§ 13. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem: 7R/EW ustala się: Prze-

znaczenie terenu: tereny rolnicze z zachowaniem istniejących 4 siJowni wiatrowych wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną w tym z drogami eksploatacyjnymi, placami serwisowymi, kablami, trafostacjami; 

1. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) zachowanie istniejącego stanu zagos”odarowania terenu funkcjonalnego wraz z 4 istniejącymi siJow-

niami wiatrowymi; 

2) istniejąca infrastruktura do zachowania z mowliwo`cią modernizacji i rozbudowy w zakresie zgodnym 

z ”rze”isami odrębnymi; 
3) do”uszcza się instalację urządzeL do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru w tym masztów o wysoko-

`ci nie wywszej niw wysoko`ć wiew siJowni; 
4) do”uszcza się instalacje urządzeL niezbędnych do wJa`ciwej eks”loatacji siJowni na terenie istnieją-

cych inwestycji oraz prowadzenia elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszą-
cej siJowniom wiatrowym w tym kabli sterowania, automatyki, transformatorów i rozdzielni SN. 

5) ”rzez teren ”rzebiega istniejący ”odziemny gazociąg `redniego ci`nienia wraz z infrastrukturą 

i wy”osaweniem towarzyszącym. W stosunku do gazociągu ”rzebiega strefa kontrolowana, której za-

gospodarowanie reguluje § 8 ust. 9-10. 

2. Ustalenia dotyczące ochrony i ksztaJtowania `rodowiska kulturowego: strefy ｭWIIｬ i ｭW IIIｬ czę-
`ciowej i ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - zgodnie z § 5 ustaleL ”lanu; 

3. źachowuje się istniejącą obsJugę komunikacyjną. 

4. Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

§ 14. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1R, 2R, 3R, 4R 5R, 6R, 

7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 21R, 22R ustala się: 

1. Przeznaczenie: tereny rolnicze. 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji sieci infrastruktury technicz-

nej, dróg eks”loatacyjnych; 
2) zachowuje się tereny w dotychczasowym uwytkowaniu; 
3) zakaz lokalizacji zabudowy związanej ze staJym ”obytem ludzi; 
4) zakaz lokalizacji siJowni wiatrowych; 
5) do”uszcza się lokalizację ”odziemnych i naziemnych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, roz-

dzielni elektroenergetycznych SN, trafostacji oraz dróg i ”laców serwisowych związanych z eksplo-

atacją siJowni wiatrowych zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie odrębnych ”rze”i-

sów branwowych; 
6) do”uszcza się zalesienia terenów uwytkowanych rolniczo klas V i VI zgodnie z ”lanem urządzania la-

su. Wyklucza się zalesienia ”asów terenu o szeroko`ci 6 m ”rzy drogach ”ublicznych, które ”rzezna-

cza się ”od infrastrukturę techniczną; 

4. Ustalenia dotyczące ochrony i ksztaJtowania `rodowiska kulturowego: strefy ｭW IIｬ - czę`ciowej 
ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowisk archeologicznych wystę”ujących na terenach funk-

cjonalnych 2R, 3R, 6R. Strefy ｭW IIIｬ - ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych wystę”ujących na terenach funkcjonalnych: 1R, 2R, 5R, 6R, 7R, 8R, 13R, 16R, 19R, 24R, 25R 

i 26R; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 5 ustaleL ”lanu. 

5. źachowanie istniejącej sieci drogowej z dopuszczeniem jej przebudowy i modernizacji. 

6. Istniejące sieci infrastruktury technicznej do zachowania z mowliwo`cią ich ”rzebudowy, rozbudo-

wy i modernizacji. 

7. Przez teren ”rzebiega ”odziemny gazociąg `redniego ci`nienia wraz z infrastrukturą i wy”osawe-

niem towarzyszącym. W stosunku do gazociągu ”rzebiega strefa kontrolowana, której zagospodarowanie 

reguluje § 8 ust. 9-10. 
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8. Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

§ 15. Śla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem: 01RL, 02RL, 03RL ustala się: 

1. Przeznaczenie: tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia; 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) zakaz lokalizacji siJowni wiatrowych; 

2) zakaz lokalizacji zabudowy związanej ze staJym ”obytem ludzi; 
3) zagospodarowanie zgodnie z ”lanem urządzania lasu; 
4) obsJuga komunikacyjna z istniejących dróg ”owiatowych, gminnych oraz wewnętrznych; 

3. Ustalenia dotyczące ochrony i ksztaJtowania `rodowiska kulturowego: na terenie funkcjonalnym 
11RL wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; obo-

wiązują warunki ochrony zgodnie z § 5 ustaleL ”lanu. 

4. Śo”uszcza się lokalizację ”odziemnych i naziemnych sieci infrastruktury technicznej, oraz dróg 
eks”loatacyjnych siJowni wiatrowych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie odrębnych 
”rze”isów. 

5. Istniejące na obszarze ”lanu sieci infrastruktury technicznej do zachowania z mowliwo`cią ich ”rze-

budowy, rozbudowy i modernizacji - na warunkach zarządcy sieci; 

6. Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

§ 16. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem: 01ZL, 02ZL, 03ZL, 04ZL, 

05źL ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu - lasy. 

2. Zagospodarowanie: zgodnie z ”lanem urządzania lasu. 

3. ObsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych dróg. 

4. Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

§ 17. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem: 1N; 2N; 3N ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny nieuwytków, oczka wodne - wody powierzchniowe. 

2. Zasady zagospodarowania terenu: tereny do zachowania. 

3. ObsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych dróg. 

4. Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

§ 18. Śla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 1US ustala się: 

1. Przeznaczenie: tereny sportu i rekreacji, istniejące boisko s”ortowe; 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) zachowuje się tereny w dotychczasowym uwytkowaniu; 
2) do”uszcza się zabudowę związaną z obecnym uwytkowaniem; 
3) zachowuje się istniejącą zieleL od strony drogi; 

3. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) do”uszcza się zabudowę o wysoko`ci do 9 m; 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - minimum 5%; 

3) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 10 m od granicy pasa drogowego; 

4. Ustalenia dotyczące ochrony i ksztaJtowania `rodowiska kulturowego: na terenie funkcjonalnym 

1US wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki 
ochrony zgodnie z § 5 ustaleL ”lanu; 

5. ObsJuga komunikacyjna z istniejącej drogi gminnej. 
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6. Śo”uszcza się budowę niezbędnych wjazdów i miejsc postojowych związanych z ”rowadzoną 
dziaJalno`cią (5 miejsc ”ostojowych ”lus 1 dla ”ojazdów osób nie”eJnos”rawnych). 

7. źasady obsJugi w infrastrukturę techniczną: 

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci na warunkach zarządcy sieci; 
2) odprowadzenie wód o”adowych do istniejącej sieci melioracyjnej; 
3) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci; 
4) zaopatrzenie w wodę ”o”rzez ”odJączenie do lokalnego systemu zao”atrzenia w wodę 

5) od”rowadzenie `cieków docelowo do oczyszczalni `cieków oraz tymczasowo poprzez zbiorniki bez-

od”Jywowe; 
6) ”rzez teren ”rzebiega istniejący ”odziemny gazociąg `redniego ci`nienia wraz z infrastrukturą i wypo-

saweniem towarzyszącym. W stosunku do gazociągu ”rzebiega strefa kontrolowana, której zagos”o-

darowanie reguluje § 8 ust. 9-10. 

7) Istniejące na obszarze ”lanu sieci infrastruktury technicznej do zachowania z mowliwo`cią ich ”rzebu-

dowy, rozbudowy i modernizacji. 

8. Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

§ 19. Śla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 1ś ustala się: 

1. Przeznaczenie: stacja elektroenergetyczna WN/SN - rozbudowa stacji; 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) zachowuje się teren w dotychczasowym uwytkowaniu; 
2) do”uszcza się rozbudowę, ”rzebudowę istniejącej infrastruktury technicznej; 
3) do”uszcza się budowę nowych stacji elektroenergetycznych WN/SN wraz z liniami elektroenerge-

tycznymi; 

3. Dojazd do stacji z wykorzystaniem drogi wewnętrznej oraz drogi ”owiatowej. Istniejąca obsJuga 
komunikacyjna z mowliwo`cią rozbudowy, ”rzebudowy lub modernizacji. 

4. Śo”uszcza się lokalizację ”odziemnych i naziemnych sieci i urządzeL infrastruktury, zgodnie 

z wymogami obowiązujących w tym zakresie odrębnych ”rze”isów branwowych. 

5. Istniejące na obszarze ”lanu sieci infrastruktury technicznej do zachowania z mowliwo`cią ich ”rze-

budowy, rozbudowy i modernizacji - na warunkach zarządcy sieci; 

6. Maksymalna wysoko`ć budynków do 10,0 m. Ograniczenie nie dotyczy telefonii komórkowej 
i obiektów elektroenergetycznych urządzeL technologicznych. 

7. Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

§ 20. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P/U ustala się: 

1. Przeznaczenie: tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadowych, magazynowych oraz ”rodukcyjno - 

usJugowych. Śo”uszcza się lokalizację inwestycji z odnawialnych uródeJ energii, w tym 1 siJowni wiatrowej. 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) zakaz lokalizacji zabudowy związanej ze staJym ”obytem ludzi; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy - 10 m od granicy dziaJki; 
3) wszystkie nowotworzone dziaJki wymagają wydzielenia wzdJuw granic z terenami o innym przezna-

czeniu ”asa szeroko`ci co najmniej 5 m i obsadzenia zielenią niską i wysoką. 
4) do”uszcza się lokalizację 1 siJowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW, wraz z drogą eks”loatacyjną, ”la-

cem serwisowym oraz towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej; 
5) nalewy zachować normatywną odlegJo`ć budynków i budowli od istniejących linii elektroenergetycz-

nych `redniego na”ięcia lub je skablować; 

3. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) wielko`ć dziaJek minimum 3000 m²; 
2) powierzchnia zabudowy dziaJki do 60%; 
3) udziaJ ”ow. biologicznie czynnej do 20%; 
4) wysoko`ć zabudowy - do 15 m. Ograniczenie nie dotyczy masztu telekomunikacyjnego oraz siJowni 

wiatrowej, 
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5) wysoko`ć zabudowy siJowni wiatrowej: 
a) maksymalna wysoko`ć wiewy ponad poziom terenu - do 100 m n. p. t; 

b) maksymalna wysoko`ć skrajnego ”unktu wirnika w pozycji pionowej - do 150 m n. p. t. 

4. źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) miejsca ”arkingowe nalewy zmie`cić na terenie dziaJki; 
2) minimalna ilo`ć miejsc ”arkingowych: 2 mp / 100 m² zabudowy usJugowej; 1 mp/80 m² zabudowy 

”rzemysJowej, 1 mp/200 m² zabudowy skJadowej; 
3) do”uszcza się budowę nowych dróg wewnętrznych oraz rozbudowę i ”rzebudowę istniejących dróg 

w zakresie niezbędnym do obsJugi ”lanowanej funkcji. 

5. źasady obsJugi w infrastrukturę techniczną: 

1) wszystkie nowo”rojektowane obiekty nalewy ”odJączyć do zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyj-

nej lub tymczasowo do bezod”Jywowych zbiorników.; 
2) wszystkie nowoprojektowane tymczasowe obiekty na obszarze objętym ”lanem nalewy ”odJączyć do 

istniejącej lub ”rojektowanej sieci infrastruktury technicznej; 
3) zaopatrzenie w energię elektryczną ”odJączyć na warunkach zarządcy sieci; 

6. Przez teren ”rzebiega istniejący ”odziemny gazociąg `redniego ci`nienia wraz z infrastrukturą i wy-

”osaweniem towarzyszącym. W stosunku do gazociągu ”rzebiega strefa kontrolowana, której zagos”oda-

rowanie reguluje § 8 ust. 9-10. 

7. Istniejące na obszarze ”lanu sieci infrastruktury technicznej do zachowania z mowliwo`cią ich ”rze-

budowy, rozbudowy. 

8. Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30%. 

§ 21. Śla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 1RM ustala się: 

1. przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej. 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) do”uszcza się zachowanie oraz rozbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej, 

2) ”owierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego min. 40% ”ow. dziaJki 

3. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy: 

1) do”uszcza się budowę i rozbudowę budynków ”arterowych do wysoko`ci do 4,5 m. 

2) do”uszcza się wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji, do 9,5 m, w tym dach wysoki. 

4. źachowuje się istniejącą obsJugę komunikacyjną;. 

5. ObsJuga w infrastrukturę techniczną z istniejących i ”rojektowanej sieci, ”ozostaJe uwarunkowania 
zgodne z ustaleniami planu zawartymi w § 8. 

6. Ustalenia dotyczące ochrony i ksztaJtowania `rodowiska kulturowego: na terenie funkcjonalnym 
1RM wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; obo-

wiązują warunki ochrony zgodnie z § 5 ustaleL ”lanu. 

7. Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

§ 22. Śla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 01KŚŚ, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna, kategorii gminnej, klasy dojazdowej, do zachowania. 

2. źasady zagos”odarowania terenu: zachowuje się istniejące linie rozgraniczające (szeroko`ć w liniach 

rozgraniczających do 15 m) 

3. Cenny drzewostan zadrzewieL ”rzydrownych tworzących zwarte sz”alery - do zachowania. 

4. Dopuszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury technicznej w pasie drogowym zgodnie z wymo-

gami obowiązujących w tym zakresie ”rze”isów odrębnych; 
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5. Przez teren ”rzebiega istniejący ”odziemny gazociąg `redniego ci`nienia wraz z infrastrukturą i wy-

”osaweniem towarzyszącym. W stosunku do gazociągu ”rzebiega strefa kontrolowana, której zagos”odaro-

wanie reguluje § 8 ust. 9-10. 

6. Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

§ 23. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 01KDG, 02KDG, 03KDG, 

ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny dróg ”ublicznych, kategorii ”owiatowej, klasy gJównej; do dalszego 
uwytkowania. 

2. źasady zagos”odarowania terenu: zachowuje się istniejące linie rozgraniczające. 

3. Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedz-

twie linii kolejowych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

4. Usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych 

w sąsiedztwie linii kolejowej, a takwe s”osobu urządzania i utrzymywania zasJon od`niewnych oraz ”asów 
””ow. zgodnie z przepisami odrębnymi. 

5. Śo”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury technicznej w pasie drogowym zgodnie z wymo-

gami obowiązujących w tym zakresie ”rze”isów odrębnych. 

6. W obrębie ”asa drogowego lokalizuje się `ciewki rowerowe 

7. Przez teren ”rzebiega istniejący ”odziemny gazociąg `redniego ci`nienia wraz z infrastrukturą i wyposa-

weniem towarzyszącym. W stosunku do gazociągu ”rzebiega strefa kontrolowana, której zagos”odarowa-

nie reguluje § 8 ust. 9-10. 

8. Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

§ 24. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem: 01KŚ ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej - projektowana obwodnica; 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

a) w linia rozgraniczających do 25 m; 

3. źasady obsJugi w infrastrukturę techniczną: do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury tech-

nicznej w pasie drogowym zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie ”rze”isów odrębnych; 

4. Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych: ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Ja-

ty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

§ 25. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem: 01KDW, 02KDW, 

03KDW; 04KDW; 05KDW; 06KDW; 07KDW; 08KDW; 09KDW; 10KDW; 11KDW; 12KDW; 13KDW; 

14KŚW; 15KŚW; 16KŚW ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych. 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się wJączenia dróg eks”loatacyjnych do istniejącej sieci drogowej; 
b) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych zgodnie przepi-

sami z odrębnymi; 

3. źasady zagos”odarowania terenu ”odlegającego ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych. 

4. Przez teren ”rzebiega istniejący ”odziemny gazociąg `redniego ci`nienia wraz z infrastrukturą i wy-

”osaweniem towarzyszącym. W stosunku do gazociągu ”rzebiega strefa kontrolowana, której zagos”oda-

rowanie reguluje § 8 ust. 9-10. 

5. Ustalenia dotyczące ochrony i ksztaJtowania `rodowiska kulturowego: na terenach funkcjonalnych 
2KDW, 3KDW, 8KDW i 9KDW wystę”ują strefy ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ustaleL ”lanu. 

6. Pokazane na rysunku ”lanu ”rzebiegi `ciewek rowerowych są ”rzebiegami ”rzybliwonymi; 
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7. Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych: ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

§ 26. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 01TK ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu - teren kolei; teren zamknięty, wyJączony z ustaleL ”lanu miejscowego; 

2. Strefa oddziaJywania - 20 m od granicy terenu kolejowego - zgodnie z rysunkiem planu. 

RozdziaJ 3 

PRZśPISY KOKCOWś 

§ 27. Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą zmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych, nie stano-

wiących zwartego kom”leksu uwytków rolnych, na cele nierolnicze ”od fundamenty wiew, drogi i place 

eksploatacyjne oraz stacje elektroenergetyczne. Dla jednego zwartego kom”leksu uwytków rolnych ”o-

wierzchnia zmiany ”rzeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze nie ”rzekroczy dla klasy R III - 

0,5 ha i w związku z tym nie wymagają one uzyskania zgody wJa`ciwego ministra zgodnie z art. 7 ust. 2 

pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i le`nych. 

§ 28. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Krzęcin. 

§ 29. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego i podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Krzęcin. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Mariusz Bodnar 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr VII/32/2011 

Rady Gminy Krzęcin 

z dnia 9 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1a 

do uchwaJy Nr VII/32/2011 

Rady Gminy Krzęcin 

z dnia 9 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1b 

do uchwaJy Nr VII/32/2011 

Rady Gminy Krzęcin 

z dnia 9 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1c 

do uchwaJy Nr VII/32/2011 

Rady Gminy Krzęcin 

z dnia 9 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1d 

do uchwaJy Nr VII/32/2011 

Rady Gminy Krzęcin 

z dnia 9 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr VII/32/2011 

Rady Gminy Krzęcin 

z dnia 9 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr VII/32/2011 

Rady Gminy Krzęcin 

z dnia 9 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzęcin 

O SPOSOBIE REALIZACJI ORAZ ZASADACH FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TśCHNICZNśJ NALśvĄCYCH ŚO ZAŚAK WIASNYCH GMINY, 
zapisanych w miejscowym ”lanie zagos”odarowania ”rzestrzennego dla lokalizacji siJowni 

wiatrowych w obrębach Krzęcin, SJonice, veLsko i Nowy Klukom w gminie Krzęcin 

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 z ”óun. zm.) Rada Gminy Krzęcin rozstrzyga, co nastę”uje. 
ź ustaleL zawartych w planie oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej ”rognozy skutków finansowych 
uchwalenia ”lanu wynika, iw jego ”rzyjęcie oraz realizacja za”isanych w nim zadaL z zakresu infrastruktu-

ry technicznej nie ”ociągnie za sobą wydatków z budwetu gminy. 
Wszelkie inwestycje i nakJady wynikające z realizacji za”isów ”rzedmiotowej uchwaJy, a więc i inwestycje 

w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeL Inwestora i będą w caJo`ci finan-

sowane ze `rodków ”ozabudwetowych. 
 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr VII/32/2011 

Rady Gminy Krzęcin 

z dnia 9 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzęcin 

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

dla lokalizacji siJowni wiatrowych w obrębach Krzęcin, SJonice, veLsko i Nowy Klukom 

w gminie Krzęcin 

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 z ”óun. zm.) Rada Gminy Krzęcin rozstrzyga, co nastę”uje: 
Do projektu miejscowego planu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla lokalizacji siJowni wiatrowych w ob-

rębach Krzęcin, SJonice, veLsko i Nowy Klukom w gminie Krzęcin, wyJowonego do ”ublicznego wglądu 
wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko w dniach od 30 marca 2011 r. do 22 kwietnia 2011 r. w wy-

znaczonym terminie do dnia 9 maja 2011 r. nie wniesiono uwag zgodnie z wykazem uwag stanowiącym 
integralną czę`ć dokumentacji ”rac ”lanistycznych. 
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UCHWAIA NR VII/56/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIś 

 z dnia 26 maja 2011 r. 

w s”rawie ustalenia czasu bez”Jatnego nauczania, wychowania i opieki przeznaczonego 

na realizację ”rogramów wychowania ”rzedszkolnego w Przedszkolu oraz okre`lenia wysoko`ci 
i o”Jat za `wiadczenia ”rzekraczające bez”Jatne zajęcia w zakresie podstawy programowej 

udzielane przez Przedszkole Publiczne w Węgorzynie. 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 


