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UCHWAIA NR IX/55/11 

 RADY GMINY REWAL 

 z dnia 26 maja 2011 r. 

w sprawie zmian w uchwale. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ｭaｬ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, pkt 7a, art. 37 ust. 4 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos”odarce nieruchomo`ciami (tjŁ Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) 

Rada Gminy uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr VII/40/11 Rady Gminy Rewal z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia mini-

malnych stawek czynszu za dzierwawę zmienia się tre`ć § 5 ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie: 

Ustala się minimalną roczną stawkę czynszu w ”rzy”adku dzierwawy gruntu za jedno miejsce ”osto-

jowe w wysoko`ci - 100 zJŁ 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy RewalŁ 

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

wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodnicząca Rady  
 

Joanna ŚrzewiLska-Śąbrowska 
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UCHWAIA NR VI/41/11 

 RADY GMINY W SIAWOBORźU 

 z dnia 18 maja 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭślektrownie wiatrowe SJowenkowoｬ. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 j.t.; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

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

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

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

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

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

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; 

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, 

poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 

poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996 i z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Gminy w SJawoborzu 
uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XLIł216ł2010 Rady Gminy SJawoborze z dnia 2 lipca 2010 r. o przy-

stą”ieniu do s”orządzenia ”lanu, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zago-

s”odarowania ”rzestrzennego gminy SJawoborze ”rzyjętym uchwaJą Nr VIł43ł2003 Rady Gminy SJawo-

borze z dnia 30 kwietnia 2003 r. zmienionym uchwaJą NR XIIIł66ł2007 Rady Gminy SJawoborze z dnia 

24 ”audziernika 2007 r. uchwala się miejscowy ”lan zagospodarowania przestrzennego ｭElektrownie wia-

trowe SJowenkowoｬ zwany dalej ｭplanemｬ. 
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2Ł Plan obejmuje obszar ”oJowony w czę`ci obrębów geodezyjnych SJowenkowo, Rokosowo i Stare 

_le”ce, o Jącznej ”owierzchni 725,90 ha. Granice ”lanu ”rzedstawione są na rysunku ”lanuŁ 

3Ł Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1: 2000 skJadający się z 2 czę`ci oznaczonych jako ARKUSź 
Nr 1(2), i ARKUSZ Nr 2(2); 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny SJawoborze z oznaczeniem granic obszaru objętego ”lanem miejscowym; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy w SJawoborzu o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Gminy w SJawoborzu o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2. Plan, o którym mowa w § 1 okre`la: 

1) ”rzeznaczenie terenów; 
2) zasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i zdrowia ludzi; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
5) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej; 
7) stawki ”rocentowe na ”odstawie których ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związ-

ku z uchwaleniem planu miejscowego. 

§ 3. Na rysunku ”lanu obowiązującymi ustaleniami ”lanu są nastę”ujące oznaczenia graficzne: 

1) granice obszaru objętego ”lanem stanowiące równiew linie rozgraniczające tereny o równym ”rzezna-

czeniu; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu; 
3) nie”rzekraczalne linie zabudowy dla fundamentów elektrowni wiatrowych oraz zbiorczych stacji elek-

troenergetycznych; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy dla zabudowy na terenach R/RU; 

5) granice ochrony stanowisk archeologicznych; 

6) symbole literowe które okre`lają ”rzeznaczenie terenu: 
a) R/PE - tereny rolnicze z lokalizacją instalacji do ”rodukcji energii (elektrowni wiatrowych), 
b) R/RU - tereny rolnicze, o`rodek obsJugi ”rodukcji w gospodarstwie rolnym i hodowlanym, 

c) R/G - tereny rolnicze z lokalizacją ”rojektowanego gazociągu ”rzesyJowego włc ŚN 700, MOP 

8,4 MPa, 

d) G - tereny infrastruktury technicznej - gazownictwo, 

e) R - tereny rolnicze, 

f) ZL - tereny lasów, 
g) Zn - tereny zieleni nieurządzonej, 
h) KD-Z - tereny dróg ”ublicznych (droga gminna - zbiorcza), 

i) KDW - tereny dróg wewnętrznychŁ 

§ 4. Na rysunku ”lanu oznaczeniami niebędącymi ustaleniami ”lanu, lecz elementami informacyjnymi są: 

1) granice administracyjne gminy; 

2) o` ”rojektowanego gazociągu ”rzesyJowego włc ŚN 700, ci`nienie 8,4 MPa; 
3) ”rzebieg istniejącego gazociągu włc ŚN 125ł150, ci`nienie 6,4 MPa ze strefą zakazu budowy obiek-

tów ”rodukcyjnychŁ 
RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenów oraz s”osób ich zagos”odarowania i zabudowy 

§ 5. Na terenach oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem RłPś, ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny rolnicze - poza terenami zainwestowanymi, 

b) tereny lokalizacji instalacji wykorzystujących siJę wiatru do ”rodukcji energii (elektrownie wiatro-

we) wraz z urządzeniami technologicznymi, 
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c) tereny ”laców i dróg technologicznych (dla celów montawowych, serwisowych oraz obsJugi ”rzy-

legJych gruntów rolnych), 
d) stacje elektroenergetyczne oraz sieci elektroenergetyczne i teletechniczne, zgodnie z wymogami 

obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych ”rze”isów branwowych, 
e) do”uszcza się budowę instalacji do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru; 

2) zasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów: 
a) do”uszcza się Jącznie lokalizację nie więcej niw 19 elektrowni wiatrowych o mocy nie większej niw 

4,5 MW kawda, i wysoko`ci caJkowitej nie większej niw 185,0 m ponad poziom terenu, 

b) do”uszcza się lokalizowanie fundamentów elektrowni wiatrowych bez”o`rednio ”rzy granicy nie-

ruchomo`ci z zachowaniem wskazanych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy 

okre`lonych dla fundamentów elektrowni, z zastrzeweniem pkt 3 lit. a, oraz pkt 5 lit. a, b, 

c) ostateczna ilo`ć, ”arametry i lokalizacja ”oszczególnych wiew elektrowni wiatrowych ustalone 
zostaną w projekcie budowlanym, po prze”rowadzeniu ”ostę”owania w s”rawie oceny oddziaJy-

wania na `rodowisko, z zastrzeweniem litŁ a, 
d) wszystkie elementy konstrukcji wiewy i turbiny ”owinny być ”omalowane na kolor jasny, ”aste-

lowy, nie kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów `wietlnych, 
e) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania ”rzeszkodowego `wietlnego i kolorystycznego, 

nocnego oraz dziennego, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, 
f) do”uszcza się geodezyjne wydzielenie terenów zainwestowanych (tereny elektrowni wiatrowych 

wraz z ”lacami, stacje elektroenergetyczne, urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem 

elektrowni, oraz drogi technologiczne); 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i zdrowia ludzi: 

a) usytuowanie wiew elektrowni wiatrowych w stosunku do istniejącej okolicznej zabudowy musi 
za”ewniać zachowanie do”uszczalnego ”oziomu haJasu wymaganego ”rze”isami, 

b) nalewy zabez”ieczyć wierzchnią warstwę gleby, a ”o zakoLczeniu budowy i montawu na obszarach 

nie ”rzeznaczonych do zainwestowania ”rzywrócić dotychczasowy s”osób uwytkowania terenu, 
c) ”lanowany zes”óJ elektrowni wiatrowych jest ”rzedsięwzięciem mogącym ”otencjalnie znacząco 

oddziaJywać na `rodowisko, które mowe wymagać ”rze”rowadzenia oceny oddziaJywania ”rzed-

sięwzięcia na `rodowisko - zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 
 na rysunku planu wskazano strefy WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych, ”olegającej na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w przypadku podej-

mowania ”rac ziemnych, na których obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków, 
b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na zasadach okre`lonych ”rze”isami 

szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 
5) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu w tym zakaz 

zabudowy: 

a) na terenie strefy kontrolowanej gazociągu (ŚN) 125ł150 mm, ci`nienie 6,3 MPa do”uszcza się 
budowę sieci uzbrojenia technicznego i dróg wyJącznie jako skrzywowania z gazociągiem z zasto-

sowaniem rozwiązaL technicznych za”ewniających bez”ieczeLstwo funkcjonowania gazociągu 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

b) drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego biegnące wzdJuw gazociągu mogą być realizowane wy-

Jącznie ”oza strefą kontrolowaną, 
c) fundamenty wiew elektrowni wiatrowych lokalizować w odlegJo`ci nie mniejszej niw 25 m od osi 

gazociągu, 
d) osie wiew elektrowni wiatrowych od osi gazociągu lokalizować w odlegJo`ci nie mniejszej niw za-

sięg Jo”at `migJa, 
e) na terenach objętych ”lanem mogą wystą”ić ”odziemne systemy melioracyjne; nalewy zachować 

szczególną ostrowno`ć w trakcie prowadzenia prac budowlanych; konieczne jest zabezpieczenie 

istniejących systemów melioracyjnych ”rzed dewastacjąŁ W ”rzy”adku wystą”ienia kolizji nalewy 
system melioracyjny ”rzebudować w s”osób za”ewniający jego ”rawidJowe dziaJanie, 

f) na wszystkich terenach ustala się zakaz zalesieL oraz budowy wszelkich obiektów naziemnych 

nie związanych z funkcjonowaniem zes”oJu elektrowni wiatrowych, za wyjątkiem obiektów infra-

struktury technicznej, 
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g) do”uszcza się geodezyjne wydzielenie terenów zainwestowanych (wiewe elektrowni z fundamen-

tami, place i drogi technologiczne oraz infrastruktura techniczna związana z funkcjonowaniem 

elektrowni), 

h) obiekty o wysoko`ci 100,0 m i więcej nad ”oziom terenu, ”odlegają zgJoszeniu do Prezesa Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego w trybie okre`lonym ”rze”isami szczególnymi, 

i) obiekty o wysoko`ci 50,0 m i więcej nad ”oziom terenu, ”odlegają zgJoszeniu do wJa`ciwego or-

ganu nadzoru nad lotnictwem wojskowym w trybie okre`lonym ”rze”isami szczególnymi, 
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna terenów z dróg ”ublicznych oraz z dróg wewnętrznych ”o”rzez drogi 
technologiczne z ”lacami technologicznymi, obsJugujące ”oszczególne obiekty oraz ”rzylegJe 
grunty rolne, 

b) ”arametry techniczne zjazdów z dróg ”ublicznych i wewnętrznych ksztaJtować zgodnie z zasa-

dami i ”rocedurami okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych, 
c) nawierzchnie ”laców i dróg technologicznych - utwardzone lub uszlachetnione, 

d) do”uszcza się budowę sieci ”odziemnych i nadziemnych `redniego i wysokiego na”ięcia oraz in-

frastruktury technicznej - związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, 

e) elektrownie nalewy ”oJączyć ze stacją elektroenergetyczną ”odziemnymi liniami kablowymi `red-

niego na”ięcia, 
f) do”uszcza się ”rowadzenie sieci w ”asach drogowych dróg wewnętrznych, 

g) sieci nadziemne i ”odziemne ”rowadzone wzdJuw dróg ”ublicznych nalewy sytuować w odlegJo`ci 
okre`lonej odrębnymi ”rze”isami, 

h) elektrownie będą ”racowaJy bezobsJugowo, w związku z tym nie zachodzi potrzeba uzbrojenia te-

renu w sieci wodociągowe i kanalizacyjne dla ”otrzeb zes”oJu wiatraków, 
i) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących sieci w przypadku kolizji z projektowanym obiektem bu-

dowlanym (zes”oJem elektrowni wiatrowych), 
j) do”uszcza się budowę nowych, oraz ”rzebudowę i rozbudowę istniejących sieci uzbrojenia tech-

nicznego sJuwących zas”okajaniu ”otrzeb ludno`ci (w tym) zgodnie z ”rogramami dotyczącymi 
”oszczególnych systemów o parametrach: 

- wodociągi - `rednice od ø50 do ø150, 
- kanalizacja - `rednice: kolektory grawitacyjne od ø160 do ø200, kolektory tJoczne od ø90 do 

ø110, 
- gaz - `rednice: gazociągu `redniego ci`nienia do ŚN 300, gazociągu wysokiego ci`nienia do 

DN 700, 

- sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, w tym regionalne sieci szerokopasmowe; 

7) stawkę na ”odstawie której ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwa-

leniem planu miejscowego: 

a) dla terenów ”od elektrowniami wiatrowymi oraz ”lacami technologicznymi 30%, 
b) dla terenów ”ozostaJych 0%, 

§ 6. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem RłRU, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: tereny uwytkowane rolniczo - o`rodek obsJugi gos”odarstwa rolnego i hodowlanego, 

w tym zbiornik nawozu ”Jynnego z fermy; 

2) zasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) linie zabudowy nie”rzekraczalne okre`lono na rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy: nie więcej niw 80% ”owierzchni terenu, w tym tereny pod budowlami 

rolniczymi oraz powierzchnie utwardzone, 

c) ”owierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 20% ”owierzchni terenu, 
d) wysoko`ć budynków do 12,0 m; wysoko`ć budowli związanych z funkcją terenu wedJug wyma-

gaL technologicznych, nie więcej niw 30 m, 

e) geometria dachów: dachy ”Jaskie oraz s”adziste o nachyleniu do 40°, 
f) do”uszcza się równiew ”rzebudowę i rozbudowę istniejących budynków, 
g) wyklucza się ”odziaJ terenu; 

3) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 

a) dojazd istniejącymi drogami ”ublicznymi i wewnętrznymi; 
b) na terenie nieruchomo`ci za”ewnić miejsca ”ostojowe dla ”ojazdów trans”ortu związanego z pro-

wadzeniem dziaJalno`ci gos”odarczej, a takwe dla samochodów osobowych w liczbie nie mniej-

szej niw 5 stanowisk, 
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c) uzbrojenie techniczne: do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących urządzeL, w tym 

obiekt gromadzenia `cieków z hodowli zwierząt oraz indywidualne systemy infrastruktury tech-

nicznej; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: do”uszcza się 
lokalizację ”rzedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaJywać na `rodowisko; 

5) stawkę na ”odstawie której ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwa-

leniem planu miejscowego - 0%. 

§ 7. Na terenie oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem G ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: tereny urządzeL infrastruktury technicznej - gazownictwo; 

2) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: 
a) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę obiektu zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami i normami 

branwowymi, 
b) zakaz lokalizacji obiektów nie związanych z funkcją terenu, 
c) zakaz ”odziaJu terenu; 

3) stawkę na ”odstawie której ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwa-

leniem planu miejscowego - 0%. 

§ 8. Na terenie oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem RłG ustala się: 

1) przeznaczenie: tereny rolnicze z lokalizacją gazociągu ”rzesyJowego wysokiego ci`nienia ŚN 700, 
ci`nienie 8,4 MPa; 

2) zasady zagospodarowania i ograniczenia w uwytkowaniu: 
a) wzdJuw osi gazociągu wyznacza się strefę kontrolowaną o caJkowitej szeroko`ci 12,0 m, na ob-

szarze której zabrania się: 
- urządzania staJych i czasowych skJadowisk ”Jodów rolnych, stogów i ”ryzm sJomy oraz in-

nych ”roduktów i materiaJów, 
- dokonywania nasadzeL drzew i krzewów, zakJadania ”lantacji sadów i krzewów owocowych, 
- utwardzania ”owierzchni gruntu (skJadowiska, ”lace, ”arkingi, drogi), 
- wykonywania wyko”ów, rowów i zbiorników wodnych, 
- sytuowania trwaJych i tymczasowych budynków i budowli, w tym obiektów rolniczych, 

b) na okres budowy gazociągu wyznacza się ”as montawowy o szeroko`ci 20,0 m ”okrywający się 

z liniami rozgraniczającymi terenu, 
c) do”uszcza się ”rzesunięcie osi gazociągu wraz ze strefą kontrolowaną w stosunku do trasy wy-

znaczonej na rysunku ”lanu, ”od warunkiem, we granica strefy kontrolowanej nie wykroczy ”oza 
teren okre`lony na rysunku ”lanu, 

d) na terenie strefy kontrolowanej gazociągu do”uszcza się budowę sieci uzbrojenia technicznego 

i dróg wyJącznie jako skrzywowania z gazociągiem, z zastosowaniem rozwiązaL technicznych za-

”ewniających bez”ieczeLstwo funkcjonowania gazociągu zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
e) drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego biegnące wzdJuw gazociągu mogą być realizowane wy-

Jącznie ”oza strefą kontrolowaną; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i zdrowia ludzi: 

a) wszelkie ”race sięgające warstw wodono`nych ”owinny być ”rowadzone w s”osób wykluczają-
cy zmianę istniejących ukJadów cieków i ”rzys”ieszenie od”Jywu ”owierzchniowego i gruntowe-

go do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę obiektu zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami 
i normami branwowymi, 

b) ”odczas ”rowadzenia ”rac ziemnych nalewy zabez”ieczyć wykonane wyko”y ”rzed w”adaniem 

w nie zwierząt, 
c) zobowiązuje się inwestora i wykonawcę inwestycji do ”rzestrzegania ”rze”isów o ochronie `ro-

dowiska, a szczególnie do ograniczenia niekorzystnych dla `rodowiska skutków - do niezbędnego 
minimum, 

d) zobowiązuje się inwestora do zastosowania rozwiązaL technicznych i technologicznych chronią-
cych `rodowisko, a w szczególno`ci: 
- hermetycznego ukJadu technologicznego, 
- wysokogatunkowych materiaJów konstrukcyjnych, 
- czynnej ochrony antykorozyjnej, 

- urządzeL monitoringu ”racy gazociągu, 
e) ”o zakoLczeniu realizacji gazociągu inwestor zobowiązany jest do ”rzywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego; 
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4) stawkę na ”odstawie której ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwa-

leniem planu miejscowego - 0%. 

§ 9. Na terenach oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem R ustala się: 

1) przeznaczenie: tereny rolnicze; 

2) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: obowiązuje 
zakaz lokalizacji zabudowy; 

3) do”uszcza się budowę nowych, oraz ”rzebudowę i rozbudowę istniejących sieci uzbrojenia technicz-

nego sJuwących zas”okajaniu ”otrzeb ludno`ci (w tym) zgodnie z ”rogramami dotyczącymi ”oszcze-

gólnych systemów o parametrach: 

- wodociągi - `rednice od ø50 do ø150, 
- kanalizacja - `rednice: kolektory grawitacyjne od ø160 do ø200, kolektory tJoczne od ø90 do 

ø110, 
- gaz - `rednice: gazociągu `redniego ci`nienia do ŚN 300, gazociągu wysokiego ci`nienia do 

DN 700, 

- sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, w tym regionalne sieci szerokopasmowe; 

4) stawkę na ”odstawie której ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwa-

leniem planu miejscowego - 0%. 

§ 10. Na terenach oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem źL ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: tereny lasów; 
2) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: obowiązuje 

zakaz lokalizacji zabudowy; 

3) stawkę na ”odstawie której ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwa-

leniem planu miejscowego - 0%. 

§ 11. Na terenie oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem źn ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren zieleni nieurządzonej; 
2) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: 

a) zakaz budowy wszelkich obiektów, 
b) nakaz utrzymania zieleni naturalnej w stanie niezmienionym, 

c) zakaz zmiany stosunków wodnych; 
3) stawkę na ”odstawie której ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwa-

leniem planu miejscowego - 0%. 

§ 12. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-ź ustala się: 

1) przeznaczenie: droga publiczna - gminna zbiorcza; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających wedJug granic geodezyjnych - jak w stanie istniejącym; 
3) w ”asie drogowym do”uszcza się: 

a) ”rzebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów zgodnie z odrębnymi ”rze”isami, 
b) budowę sieci związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, oraz ”rzej`ć sieci ”od drogą, 
c) budowę nowych, oraz ”rzebudowę i rozbudowę istniejących sieci uzbrojenia technicznego sJuwą-

cych zas”okajaniu ”otrzeb ludno`ci zgodnie z ”rogramami dotyczącymi ”oszczególnych syste-

mów o parametrach: 

- wodociągi - `rednice od ø50 do ø150, 
- kanalizacja - `rednice: kolektory grawitacyjne od ø160 do ø200, kolektory tJoczne od ø90 do 

ø110, 
- gaz - `rednice: gazociągu `redniego ci`nienia do ŚN 300, gazociągu wysokiego ci`nienia do 

DN 700, 

- sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, w tym regionalne sieci szerokopasmowe; 

4) stawkę na ”odstawie której ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwa-

leniem planu miejscowego - 0% 

§ 13. Na terenach oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem KŚW ustala się: 

1) przeznaczenie: droga wewnętrzna; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających wedJug granic geodezyjnych - jak w stanie istniejącym; 
3) w ”asie drogowym do”uszcza się: 

a) ”rzebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów zgodnie z odrębnymi ”rze”isami, 
b) budowę sieci związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, oraz ”rzej`ć sieci ”od drogą, 
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c) budowę nowych, oraz ”rzebudowę i rozbudowę istniejących sieci uzbrojenia technicznego sJuwą-
cych zas”okajaniu ”otrzeb ludno`ci zgodnie z ”rogramami dotyczącymi ”oszczególnych syste-

mów o parametrach: 

- wodociągi - `rednice od ø50 do ø150, 
- kanalizacja - `rednice: kolektory grawitacyjne od ø160 do ø200, kolektory tJoczne od ø90 do 

ø110, 
- gaz - `rednice: gazociągu `redniego ci`nienia do ŚN 300, gazociągu wysokiego ci`nienia do 

DN 700, 

- sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, w tym regionalne sieci szerokopasmowe; 

4) stawkę na ”odstawie której ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwa-

leniem planu miejscowego - 0% 

RozdziaJ 3 

Prze”isy koLcowe 

§ 14. 1. Przeznacza się na cele nierolnicze i niele`ne grunty rolne o Jącznej ”owierzchni 14,4 ha, 

w tym: klasy IV - 1,2 ha, klasy V - 7,4 ha, klasy VI - 5,9 ha. 

2. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, ustala się dotychczasowy s”osób uwytkowania terenuŁ 

§ 15. Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą tracą moc ustalenia miejscowego ”lanu zagos”odaro-

wania przestrzennego ｭSJowenkowo - gazociąg ”rzesyJowyｬ ”rzyjętego uchwaJą Rady Gminy w SJawobo-

rzu Nr XIV/76/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 16, 

poz. 280). 

§ 16. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy SJawoborzeŁ 

§ 17. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 
 

Marek Kuuma 
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źaJącznik nr 1 arkusz nr 1(2) 

do uchwaJy Nr VI/41/11 

Rady Gminy w SJawoborzu 

z dnia 18 maja 2011 r. 
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źaJącznik nr 1 arkusz nr 2(2) 

do uchwaJy Nr VI/41/11 

Rady Gminy w SJawoborzu 

z dnia 18 maja 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr VI/41/11 

Rady Gminy w SJawoborzu 

z dnia 18 maja 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr VI/41/11 

Rady Gminy w SJawoborzu 

z dnia 18 maja 2011 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy SJawoborze o s”osobie roz”atrzenia nieuwzględnionych uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭElektrownie 

Wiatrowe SJowenkowoｬ 

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

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) w związku z brakiem uwag do ”rojektu ”lanu wyJowo-

nego wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko do ”ublicznego wglądu w dniach od 07 do 28 marca 

2011 r. - Rada Gminy SJawoborze nie rozstrzyga o sposobie roz”atrzenia nieuwzględnionych uwag wnie-

sionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr VI/41/11 

Rady Gminy w SJawoborzu 

z dnia 18 maja 2011 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy SJawoborze o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 
 oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

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

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami), Rada Gminy SJawoborze rozstrzyga, co nastę”uje: 
Nie rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finan-

sach publicznych z uwagi na to, we ustalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭElek-

trownie wiatrowe SJowenkowoｬ nie ”rzewidują inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalewących 
do zadaL wJasnych gminy i finansowanych ze `rodków ”ublicznychŁ 
1320
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UCHWAIA NR VI/64/11 

 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU 

 z dnia 12 maja 2011 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Czaplinek. 

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 151, poz. 1220; Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 76, poz. 489 

i Nr 119, poz. 804, oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170), Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. W celu ochrony ”rzyrody ze względu na wiek, okazaJe rozmiary, warto`ci ”rzyrodnicze, krajobra-

zowe, ustanawia się ”omnikiem ”rzyrody drzewo: wywotnik zachodni (Thuja occidentalis) - obwód 122 cm, 

wysoko`ć 25 m, wiek 110 lat - dziaJka nr 434/1, obręb ewidencyjny Stare Gonne (oddziaJ 434, ”odod-

dziaJ d, Le`nictwo Kluczewo, Nadle`nictwo PoJczyn - wedJug Planu Urządzenia Lasu na lata 2008-2017); 

§ 2. W stosunku do wymienionego w § 1 ”omnika ”rzyrody w”rowadza się nastę”ujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania drzewa lub ”rzeksztaJcania obiektu, 
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 

3) zmiany s”osobu uwytkowania ziemi, 
4) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 3. Nadzór nad ”omnikiem ”rzyrody s”rawuje Nadle`niczy Nadle`nictwa PoJczynŁ 

§ 4. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Cza”linkaŁ 


