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UCHWAIA NR XXVIłń67ł2ŃŃ9 

Rady Gminy Krzęcin 

z dnia 3 czerwca 2009 r. 

 

w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci obrębu Granowo, 
Mielęcin i PrzybysJaw w gminie Krzęcin dla lokalizacji elektrowni wiatrowych 

wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącejŁ 

 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, Dz. U. 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) Rada 

Gminy Krzęcin uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ I 
Prze”isy wstę”ne 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XVIł118ł2008 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia ”lanu, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Krzęcin uchwalonego uchwaJą Nr XVI/117/2008 Rady Gminy 

Krzęcin z dnia 30 maja 2008 rŁ, uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego farmy 
elektrowni wiatrowych ｭGranowoｬ w gminie Krzęcin, zwaną dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar ”oJowony w czę`ci obrębu Granowo, Mielęcin i PrzybysJaw w gminie Krzęcin 
o Jącznej ”owierzchni 783,29 ha. 

3. Plan obejmuje obszar ”oJowony w czę`ci obrębu Granowo, Mielęcin i PrzybysJaw w gminie Krzęcin 
o Jącznej ”owierzchni 783,29 ha. 

4. Przedmiotem ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego jest ”rzeznaczenie terenów o dotychczaso-

wym uwytkowaniu rolniczym na tereny rolnicze z mowliwo`cią lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz 
z sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej. 

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

1) zaJączniki nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:5000; 

2) zaJącznik nr 2 skJadający się z arkuszy 2-1 i 2-2 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w skali 1:2000 i arkusza 2-3 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w skali 1:1000; 

3) zaJącznik nr 3 - wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy Krzęcinｬ; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu miejscowego; 
5) zaJącznik nr 5 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie miejscowym inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej nalewących do zadaL wJasnych gminy. 

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

1) ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagos”odarowania, 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 zagos”odarowania 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 scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci; 
5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
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6) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
7) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ciŁ 

2. Ustalenia ”lanu zawarte w tek`cie uchwaJy obejmują: 

1) R - teren upraw polowych z zakazem lokalizacji zabudowy; 

2) ZL - tereny le`ne; 
3) ZP - teren zieleni parkowej; 

4) RM - teren zabudowy zagrodowej; 

5) EW/R - teren lokalizacji elektrowni wiatrowych, infrastruktury towarzyszącej i u”raw ”olowych; 
6) EE - teren stacji transformatorowej 110/15 kV - GPZ; 

7) IT - teren infrastruktury technicznej; 

8) KD.L - teren istniejącej drogi ”ublicznej, lokalnej; 
9) KD.D - teren drogi publicznej, dojazdowej; 

10) KDW - teren drogi gminnej, wewnętrznejŁ 

3. Przebieg linii rozgraniczających dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lać ”o”rzez odczyt 
osi odpowiednich linii z rysunku planu. 

RozdziaJ II 
Prze”isy ogólne 

§ 3. 1. Ustalenia z zakresu obsJugi inwynieryjnej: 

1) elektrownie będą ”racowaJy bezobsJugowo, w związku z tym nie zachodzi ”otrzeba uzbrojenia terenu 

w sieci wodociągowe i kanalizacyjne; 
2) Inwestor zobowiązany jest do ”owiadomienia od”owiednich wJadz lotniczych, z co najmniej dwumie-

sięcznym wy”rzedzeniem, o ”rzewidywanych terminach ukoLczenia budowy elektrowni wiatrowych 
oraz wykonania oznakowania ”rzeszkodowego zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami i ”odania do-

kJadnych ws”óJrzędnych WGS-84, z dokJadno`cią do 1 s elektrowni wiatrowych, wysoko`ć masztów 
wraz z Jo”atą w ”ozycji ”ionowej w m nŁ”ŁmŁ z dokJadno`cią do jednego metra; 

3) elektrownie ”oJączyć liniami elektroenergetycznymi ze stacją elektroenergetyczną - GPZ - Krzęcin lub 
zlokalizowanym na terenie o symbolu 1 śś w granicach o”racowaniaŁ Śo”uszcza się, równolegJe do 
linii energetycznych, uJowenie linii teletechnicznych oraz na terenie o”racowania sieci, obiektów 
i urządzeL infrastruktury technicznejŁ 

2. W zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 

1) ”rzedinwestycyjny monitoring ustala się na okres 1 roku ”od warunkiem wydJuwenia do dwóch lat, 
je`li monitoring wykawe, we korytarz ekologiczny ”omiędzy obszarami Natura 2000 jest istotny dla za-

chowania s”ójno`ci tych obszarów; 
2) obowiązek ”rowadzenia monitoringu skutków oddziaJywania inwestycji na `rodowisko ”rzyrodnicze, 

a w szczególno`ci na migrujące zwierzęta i ostoje ich bytowaniaŁ W przypadku stwierdzenia nega-

tywnego oddziaJywania inwestycji na `rodowisko ”rzyrodnicze, nalewy ”odjąć dziaJania ratunkowe 
w celu usunięcia zagroweL zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

3) wystę”ujące w granicach o”racowania urządzenia drenarskie i melioracyjne muszą być zachowane, 
w ”rzy”adku kolizji z ”rojektowanymi urządzeniami i sieciami nalewy ”rzebudować istniejącą sieć me-

lioracyjną; 
4) nalewy zabez”ieczyć wierzchnią warstwę gleby a ”o zakoLczeniu budowy i montawu ”rzywrócić ”ier-

wotny stan terenu i s”osób jego uwytkowania; 

5) zakaz lokalizacji obiektów ”owodujących ”rzekroczenie do”uszczalnych norm uciąwliwo`ci ”oza gra-

nicami obszaru objętego ”lanem; 
6) fragment terenu o”racowania ”lanistycznego objęty granicami Obszaru Chronionego Krajobrazu 

(OChK-F) - Bierzwnik, obowiązuje: 
a) zachowanie naturalnego uksztaJtowania terenu, 
b) zakaz zmiany stosunków wodnych, 
c) zakaz wydobywania surowców mineralnych; 
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7) na terenie o”racowania znajduje się za”ro”onowany do utworzenia wedJug Waloryzacji Przyrodniczej 
Gminy Krzęcin, uwytek ekologiczny UE 7 - wilgotne obniwenie `ród”olne z kę”ą drzew i zaro`li o zna-

czeniu biocenotycznym i krajobrazowymŁ Remiza `ród”olna dla ”taków, z nastę”ującymi ogranicze-

niami w zagospodarowaniu: 

a) zakaz zabudowy i grodzenia terenu, 

b) zakaz wwowenia `mieci, 
c) zakaz eksploatacji torfu, 

d) zakaz wznoszenia urządzeL JowieckichŁ 

3. Ustalenia z zakresu ochrony `rodowiska kulturowego: 

1) na terenie objętym ”lanem znajduje się stanowisko archeologiczne objęte strefą ｭWŁIIŁｬ czę`ciowej 
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, do”uszczającej inwestowanie ”od okre`lony-

mi warunkami; 

2) w strefie ｭW IIｬ obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi 

z od”owiednim organem dsŁ ochrony zabytków, 
b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy”rze-

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

nych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 
3) na terenie objętym ”lanem znajdują się stanowiska archeologiczne objęte strefą ｭWŁIIIŁｬ ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ”olegającej na ”rowadzeniu interwencyjnych 
badaL archeologicznych w ”rzy”adku ”odejmowania ”rac ziemnych; 

4) w strefie ｭWŁIIIŁｬ obejmującej stanowiska ujęte w ewidencji sJuwby konserwatorskiej obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi 

z od”owiednim organem dsŁ ochrony zabytków, 
b) przeprowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych, 

na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

RozdziaJ III 
Prze”isy szczegóJowe 

§ 4. Na terenie, o powierzchni 67,08 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1, symbolem ZL, 

ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: tereny le`ne; 
2) zagos”odarowanie zgodnie z ”lanem urządzania lasu; 
3) fragmenty terenu objęte strefą ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obo-

wiązują ustalenia RozdziaJu 2; 
4) fragment terenu objęty granicami ”ro”onowanego uwytku ekologicznego Uś 7 - obowiązują ustalenia 

RozdziaJu 2; 
5) zasady ochrony `rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z RozdziaJem 2 niniejszej 

uchwaJyŁ 

§ 5. Na terenie, o powierzchni 647,61 ha, oznaczonym na zaJącznikach graficznych nr 1 i nr 2 (w ar-

kuszach), symbolem R ustala się: 

1) przeznaczenie: teren upraw polowych; 

2) zakaz lokalizacji zabudowy ”rzeznaczonej na staJy ”obyt ludzi; 
3) do”uszcza się ”rowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci, obiektów i urzą-

dzeL infrastruktury technicznej; 
4) do”uszcza się instalacje urządzeL do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru; 
5) do”uszcza się mowliwo`ć ”odziaJów geodezyjnych uwytków rolnych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi: 
6) do”uszcza się wykorzystanie terenu ”od budowę dróg montawowych oraz dróg dla celów serwiso-

wych w okresie eksploatacji elektrowni wiatrowych; 

7) fragmenty terenu objęte strefą ｭW IIｬ i ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 
- obowiązują ustalenia RozdziaJu 2; 

8) fragment terenu objęty granicą Obszaru Chronionego Krajobrazu (OChK-F) - Bierzwnik, obowiązują 
ustalenia RozdziaJu 2; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 57 ｦ 10169 ｦ Poz. 1463 

 

9) fragment terenu objęty granicami ”ro”onowanego uwytku ekologicznego Uś 7 - obowiązują ustalenia 
RozdziaJu 2; 

10) zasady ochrony `rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z RozdziaJem 2 niniejszej 
uchwaJyŁ 

§ 6. Na terenie, o powierzchni 1,14 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1, symbolem ZP, 

ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren istniejącej zieleni parkowej; 

2) utrzymanie ogólnodostę”nego charakteru terenu; 
3) zakaz wycinki drzew i krzewów z wyjątkiem cięć ”ielęgnacyjnych, sanitarnych i związanych z ”rze-

budową drzewostanu; 
4) zakaz zabudowy trwaJej i tymczasowej; 
5) do”uszcza się budowę chodników, ”laców zabaw, lokalizację obiektów maJej architektury i towarzy-

szącej tym urządzeniom infrastruktury technicznej; 
6) zakaz ”odziaJu terenu; 
7) zachowanie stanu obecnego - nie w”rowadza się nowej formy uwytkowania terenu, do”uszcza się 

prowadzenie prac porządkowych i ”ielęgnacyjnych w zakresie zieleniŁ 

§ 7. Na terenie o powierzchni 1,04 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1, symbolem IT, 

ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren istniejącego ujęcia wody; 
2) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i innych niezwiązanych technologicznie z funkcją terenu; 
3) zakaz rolniczego i ogrodniczego wykorzystania terenu; 

4) zakaz w”rowadzania i grzebania zwierząt; 
5) zakaz magazynowania jakichkolwiek materiaJów niezwiązanych z eks”loatacją ujęcia i mogących za-

grozić jako`ci wody; 
6) do utrzymania wedJug stanu istniejącego; 
7) ”owierzchnia terenu ”oza elementami urządzeL technicznych i niezbędną komunikacją wewnętrzną 

naturalna, biologicznie czynna z nasadzeniami zieleni izolacyjnej; 

8) zabezpieczenie terenu w celu ograniczenia dostę”u osób nieu”rawnionych; 
9) zakaz wykonywania ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowych; 
10) uwytkowanie dotychczasowe z zakazem zabudowy niezwiązanej z funkcją terenu; 
11) teren objęty granicą Obszaru Chronionego Krajobrazu (OChK-F) - Bierzwnik, obowiązują ustalenia 

RozdziaJu 2Ł 

§ 8. Na terenie o powierzchni 0,60 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 2-1, symbolem 1 EE 

ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren urządzeL elektroenergetycznych, lokalizacji stacji elektroenergetycznej - gJównego 

punktu zasilania - GPZ; 

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia zabudowy - do 80% powierzchni terenu, 

b) maksymalna wysoko`ć budynków - do 7 m; 

3) uciąwliwo`ć związana z elektromagnetycznym ”romieniowaniem niejonizującym wytwarzanym przez 

stację winna zamknąć się w granicach terenu 1 śś; 
4) obsJugę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu od drogi ”owiatowej nr 2212 ź relacji PeJczyce - 

Krzęcin ”o”rzez drogę gminną; 
5) zakaz wtórnego ”odziaJu geodezyjnego; 
6) obsJugę inwynieryjną i zasady ochrony `rodowiska zgodnie z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 9. Na terenach, o Jącznej ”owierzchni 56,72 ha, oznaczonych na zaJącznikach graficznych nr 1 i 2 

symbolem 2 EW/R o powierzchni 29,22 ha, 3 EW/R o powierzchni 1,20 ha, 4 EW/R o powierzchni 

17,21 ha, 5 EW/R o powierzchni 4,51 ha i 6 EW/R o powierzchni 4,58 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: obszar lokalizacji do 9 wiew elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW, o Jącz-

nej mocy do 31,5 MW; 

2) ”oza obszarem lokalizacji wiewy uwytkowanie rolnicze; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć skrajnego ”unktu wirnika w ”ozycji ”ionowej - 160 m ponad poziom terenu, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 57 ｦ 10170 ｦ Poz. 1463 

 

b) w celu s”eJnienia warunków wynikających z norm do”uszczalnego ”oziomu haJasu, lokalizację 
wiew do”uszcza się w odlegJo`ci minimum 400 m od zabudowy mieszkaniowej lub innej przezna-

czonej na staJy ”obyt ludzi, 
c) minimalna odlegJo`ć między wiewami - 250 m, 

d) wszystkie elementy konstrukcji wiewy i turbiny ”owinny być ”omalowane na kolor jasny, ”aste-

lowy, niekontrastujący z otoczeniem, ”owierzchnia obiektu matowa - bez refleksów `wietlnych, 
e) zakaz umieszczania na elektrowniach wiatrowych reklam za wyjątkiem oznaczenia nazwy i sym-

bolu ”roducenta iłlub wJa`ciciela na gondolach wiatrowych, 
f) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania ”rzeszkodowego: nocnego oraz dziennego, zgod-

nie z obowiązującymi ”rze”isami, 
g) do”uszcza się instalacje urządzeL do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru, 
h) do”uszcza się wykorzystanie terenu ”od budowę ”laców i dróg montawowych oraz dróg dla ce-

lów serwisowych w okresie eks”loatacji, 
i) do”uszcza się ”rowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, zgodnie z wymogami 

obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych ”rze”isów branwowych oraz sieci, obiektów 
i urządzeL infrastruktury technicznej, 

j) fragmenty terenu o symbolu 2 śWłR objęte strefą ｭWŁIIŁｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia RozdziaJu 2, 

k) fragmenty terenu o symbolu 6 śWłR objęte strefą ｭWŁIIIŁｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych - obowiązują ustalenia RozdziaJu 2; 
4) do”uszcza się mowliwo`ć ”odziaJów geodezyjnych uwytków rolnych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
5) obsJugę komunikacyjną terenów od drogi ”owiatowej nr 2212 Z, drogi gminne i drogi realizowane na 

czas budowy, montawu i celów serwisowych w okresie eks”loatacji; 
6) obsJugę inwynieryjną, zasady ochrony `rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie  

z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 10. Na terenie o powierzchni 0,39 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 2-3, symbolem 

7 RM, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren istniejącej zabudowy zagrodowej do zachowania; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - 9,0 m od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym 

gJównym wej`ciu do budynku do kalenicy, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne, ”rzy czym druga 
kondygnacja mowe jedynie być lokalizowana w wysokim dachu; 

3) wysoko`ć zabudowy gos”odarczej - do 8,0 m od ”oziomu terenu do kalenicy, liczonej ”rzy najniwej 
”oJowonym wej`ciu do budynku, nie więcej niw jedna kondygnacja z ”oddaszem uwytkowym; 

4) dachy wysokie, dwus”adowe, o kącie nachylenia ”oJaci gJównych - nie mniejszym niw 35° i nie większym 

niw 45°; 
5) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

6) teren objęty strefą ｭWŁIIŁｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują usta-

lenia RozdziaJu 2Ł 

§ 11. Na terenie, o powierzchni 3,86 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 01 KD.L, 

ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren istniejącej drogi ”ublicznej kategorii ”owiatowej w klasie drogi lokalnej (w ciągu 
drogi powiatowej nr 2212 ź relacji PeJczyce - Krzęcin), do zachowania; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie ”odziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci innej 

infrastruktury technicznej; 

3) fragment terenu objęty strefą ｭWŁIIŁｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obo-

wiązują ustalenia RozdziaJu 2; 
4) obsJugę inwynieryjną, zasady ochrony `rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie 

z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 12. Na terenie, o Jącznej ”owierzchni 3,70 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbo-

lem 02 KD.D o powierzchni 1,53 ha i oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 i nr 2 ark. 2-2 symbolem 

03 KD.D o powierzchni 2,17 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren istniejących dróg ”ublicznych kategorii gminnej w klasie drogi dojazdowej, do 
zachowania; 
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2) do”uszcza się ”rowadzenie ”odziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci innej 

infrastruktury technicznej; 

3) obsJugę inwynieryjną, zasady ochrony `rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie 
z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 13. Na terenie, o powierzchni 1,15 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 2-1 symbolem 

04 KŚW, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren istniejącej drogi gminnej, wewnętrznej, do zachowania; 
2) do”uszcza się ”rowadzenie ”odziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci in-

nej infrastruktury technicznej; 

3) obsJugę inwynieryjną, zasady ochrony `rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie 
z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

RozdziaJ IV 

Prze”isy koLcowe 

§ 14. 1. Ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 30% dla te-

renów o symbolu śWłR i terenu o symbolu 1 śśŁ Śla ”ozostaJych terenów ”rzyjmuje się stawkę 0%Ł 

2. źmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego, niestanowiących zwartego 
kom”leksu uwytków rolnych, na cele nierolnicze ”od fundamenty wiew i drogi serwisowe - eksploatacyjne, 

o Jącznej ”owierzchni 3,9919 ha, w tym: R IIIb o powierzchni 1,1004 ha, R IVa o powierzchni 

1,9526 ha, R IVb o powierzchni 0,7010 ha i R V o powierzchni 0,2379 ha. 

3. źmienia się czasowo ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego, niestanowiących 
zwartego kom”leksu uwytków rolnych, na cele nierolnicze ”od drogi montawowe i ”lace montawowe, 
o Jącznej ”owierzchni 1,8496 ha, w tym: R IIIb o powierzchni 0,6808 ha, R IVa o powierzchni 

0,4828 ha, RIVb o powierzchni 0,4909 ha i R V o powierzchni 0,1951 ha. 

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

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy KrzęcinŁ 

§ 16. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy KrzęcinŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

Mariusz Bodnar 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXVI/167/2009 

Rady Gminy Krzęcin 

z dnia 3 czerwca 2009 r. (poz. 1463) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 arkusz 1 
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źaJącznik nr 2 arkusz 2 
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źaJącznik nr 2 arkusz 3 
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źaJącznik nr 3 
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źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag do ”rojektu zmiany planu 

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

(Dz. U. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Krzęcin 
rozstrzyga, co nastę”uje: 

W związku z brakiem uwag do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego s”orządzo-

nego w zakresie zgodnym z uchwaJą Nr XVIł118ł2008 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 maja 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia ”lanu dla obszaru lokalizacji elektrowni wiatrowych w czę`ci ob-

rębu Granowo, Mielęcin i PrzybysJaw, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą skutków 
w”Jywu ustaleL ”lanu na `rodowisko, nie rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ 

źaJącznik nr 5 

Rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasad ich finansowania 

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

(Dz. U. Nr 80, poz. 717;, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237; Nr 220, poz. 1413); art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: ŚzŁ U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591; Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 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; Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

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

Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, 

poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Gminy Krzęcin rozstrzyga, co na-

stę”uje: 

ź ustaleL zawartych w uchwale w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego s”orzą-
dzonego w zakresie zgodnym z uchwaJą Nr XVIł118ł2008 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 maja 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia ”lanu dla obszaru lokalizacji elektrowni wiatrowych w czę`ci ob-

rębu Granowo, Mielęcin i PrzybysJaw oraz z ”rze”rowadzonej analizy i wykonanej ”rognozy skutków fi-
nansowych uchwalenia ”lanu wynika, iw jego ”rzyjęcie oraz realizacja za”isanych w nim zadaL z zakresu 
infrastruktury technicznej nie ”ociągają za sobą wydatków z budwetu gminyŁ Wszelkie inwestycje i nakJa-

dy wynikające z realizacji za”isów ”rzedmiotowej uchwaJy, a więc i inwestycji w zakresie infrastruktury 
technicznej są wynikiem realizacji zamierzeL Inwestora i będą w caJo`ci finansowane ze `rodków ”oza 
budwetowychŁ 


