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UCHWAŁA Nr X/94/11 

Rady Miejskiej w PasłCku 

z dnia 21 paadziernika 2011 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru farmy elektrowni wiatrowych „Krasiną. 

 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 
z 2011 r. Nr 21, poz. 113; w zwi>zku z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41,Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. 
Nr 45,poz. 319, Nr 225, poz.1635, z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199,poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, 
poz. 159) po sprawdzeniu, ce nie narusza on Studium 
UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta i gminy PasłCk, uchwalonego 
przez RadC Miejsk> w PasłCku uchwał> Nr XIV/91/09 z 
dnia 22.12.2009 r. Uchwala siC co nastCpujeŚ 
 

Rozdział ń 
Przepisy ogólne. 

 
§ ń. 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru farmy elektrowni wiatrowych 
„Krasin”, obejmuj>cy tereny połocone w obrCbach 
geodezyjnych wsi Krasin, Sokółka, Nowiny, Nowa wieW i 
Brzeziny. 

 
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 455 ha, 

znajduj>cy siC w granicach opracowania okreWlonych 
uchwał> nr VIII/62/08 Rady Miejskiej w PasłCku z dnia 
7 listopada 2008 roku w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru farmy elektrowni wiatrowych 
„Krasin”. Granice planu oznaczone na rysunku planu, 
stanowi>Ś 
 
  a) od północy - droga dz. nr ewidencyjny 158/1, granica 

działki 1/1, droga wojewódzka PasłCk - Vliwice, 
granice działek 61,60,59,29,30,34,35,36,37,38; 

 
  b) od wschodu - linia kolejowa PasłCk - Mor>g, linia o 

kierunku wschód zachód poprzez działki 17/1, 17/2, 
18/2, 19/2, 20, 21, 34/2, 12/1, linia o kierunku północ-
południe poprzez działki nr 7, 28 linia o kierunku 
zachód - wschód poprzez działki 28, 29/1, 30/1, 31 i 
32/1, granica działek 32/1, 32/2, 12, 10/1, 3/2; 

 

  c) od południa - granica działki nr 3/2, drog> Krasin - 
Brzeziny, granic> działek 57, 58/2, 58/1, 60; 

 
  d) od zachodu - linia o kierunku południe - północ 

poprzez działki nr 60, 59 oraz działkC nr 3/3, drog> - 
dz. nr 158/1, linia o kierunku południowy - zachód 
poprzez działki 14, 10/4, 9/3, linia o kierunku północ - 
południe i południowy wschód poprzez działkC 
nr ewidencyjny 13. 

 
§ 2. 1. Integraln> czCWci> uchwały jest: 

 
  1) Zał>cznik nr 1 do uchwały zawieraj>cy rysunek planu 

w skali 1:2000; 
 
  2) Zał>cznik nr 2 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniCcie 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 
 
  3) Zał>cznik nr 3 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniCcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

 
2. CzCWć tekstowa uchwały składa siC z nastCpuj>cych 

rozdziałówŚ 
 
  1) Rozdział 1 - Przepisy ogólneś 
 
  2) Rozdział 2 - Ustalenia ogólne dotycz>ce całego terenuś 
 
  3) Rozdział 3 - Ustalenia szczegółowe dla terenów 

elementarnych; 
 
  4) Rozdział 4 - Ustalenia dla drógś 
 
  5) Rozdział 5 - Przepisy koMcowe. 
 

§ 3. 1. Na terenie objCtym planem obowi>zuj> 
nastCpuj>ce definicje terminów ucytych w planie: 
 
  1) nieprzekraczalna linia zabudowy - rozumie siC przez to 

liniC, poza któr> wyklucza siC lokalizacjC zewnCtrznej 
Wciany budynku, zewnCtrznej Wciany budynku nie 
stanowi> w kondygnacji parteru - schody i pochylnie 
wejWciowe do budynku a takce ganki wejWciowe, 
wiatrołapy wysuniCte poza zewnCtrzn> WcianC budynku 
o nie wiCcej nic 2,5 m, w wycszych kondygnacjach - 
wykusze, loggie, balkony i inne podobne elementy 
bryły budynku; 

 
  2) miejsce postojowe - rozumie siC przez to teren 

przeznaczony do postawienia samochodu, przy czym 
jako miejsce postojowe mocna zaliczyć miejsce w 
garacu oraz na podjeadzie do budynku; 
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  3) reklama - rozumie siC przez to noWnik informacji 
wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z 
elementami konstrukcyjnymi, zamocowaniami; 
rozrócnia siC dwa rodzaje noWników reklamowych: 
a) reklama wolnostoj>ca - nalecy przez to rozumieć 

obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji 
reklam, napisów i elementów dekoracyjnych, takce 
obiekt budowlany sam bCd>cy reklam>, 

b) reklama wbudowana - nalecy przez to rozumieć 
miejsce lub element, nieprzewidziany pierwotnie, 
umieszczony na obiekcie budowlanym, 
wykorzystywany do ekspozycji reklam, napisów i 
elementów dekoracyjnych, szyld o powierzchni do 
0,3 m

2
 nie jest reklam> wbudowan>ś 

 
  4) powierzchnia zabudowy - nalecy przez to rozumieć 

sumC powierzchni zabudowy budynków i 
tymczasowych obiektów budowlanych o terminie 
lokalizacji powycej 120 dni zlokalizowanych na działce 
budowlanej; 

 
  5) wskaanik powierzchni zabudowy: stosunek 

powierzchni zabudowy do powierzchni działki/terenu, 
wskaanik powierzchni zabudowy ustala siC w 
ustaleniach szczegółowych dla terenów 
elementarnych; 

 
  6) wysokoWć zabudowy - nalecy przez to rozumieć 

wysokoWć budynku mierzon> od poziomu terenu przy 
najnicej połoconym wejWciu do budynku lub jego 
czCWci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do 
najwycszego punktu dachu (z wył>czeniem komina); 

 
  7) zabudowa zagrodowa - nalecy przez to rozumieć w 

szczególnoWci budynki mieszkalne, budynki 
gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych 
gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub 
ogrodniczych oraz gospodarstwach leWnychś 

 
  8) zagospodarowanie tymczasowe - nalecy przez to 

rozumieć sposób wykorzystania i urz>dzenia terenu a 
takce sposób ucytkowania obiektu inny nic 
przeznaczenie terenu, dopuszczone na czas okreWlony 
tj. do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem, 
zasady tymczasowego zagospodarowania okreWlaj> 
ustalenia planu; 

 
  9) płat ekologiczny - zwarty i ci>gły przestrzennie 

fragment Wrodowiska przyrodniczego z zachowanymi 
cechami naturalnymi i funkcjonalnymi oraz 
wewnCtrzn> struktur> ucytkowania nieograniczaj>c> 
przemieszczania siC materii i energii w Wrodowisku 
oraz migracji organizmów cywych (np. ducy kompleks 
leWny). 

 
§ 4. 1. Obszar objCty planem dzieli siC na tereny 

elementarne, czyli wyrócnione na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi tereny o rócnym przeznaczeniu lub 
rócnych zasadach zagospodarowania.: 
 
  1) podział obszaru objCtego planem na tereny 

elementarne jest spójny i rozł>czny, co oznacza, ce 
wszystkie czCWci obszaru objCtego planem nalec> do 
któregoW z terenów elementarnych i cadna czCWć nie 
nalecy równoczeWnie do dwóch terenów 
elementarnych; 

 
  2) kacdy teren elementarny jest oznaczony w tekWcie i na 

rysunku planu gdzie okreWla siCŚ 
a) kolejny numer terenu elementarnego, 

b) przeznaczenie terenu, 
c) dla terenów systemu komunikacji dodatkowo klasC 

drogi. 
 

2. Dla terenów wyrócnionych w planie liniami 
rozgraniczaj>cymi tereny o rócnych funkcjach lub rócnych 
zasadach zagospodarowania ustala siC miCdzy innymi 
przeznaczenie terenu. Ustalenie podstawowego 
przeznaczenia terenu nie wyklucza mocliwoWci lokalizacji 
na nim innych funkcji na zasadach okreWlonych w 
ustaleniach szczegółowych. 

 
3. Liniami rozgraniczaj>cymi wewnCtrznego podziału 

wyrócnia siC w planie fragmenty terenu elementarnego, 
dla których sformułowano dodatkowe ustalenia 
szczegółowe dotycz>ce zasad zagospodarowania lub 
okreWlono WciWle ustalony sposób ucytkowania i 
zagospodarowania: 
 
  1) podział terenu elementarnego na wydzielenia 

wewnCtrzne nie jest spójny ani rozł>cznyŚ mog> istnieć 
fragmenty terenu nie nalec>ce do cadnego z 
wydzieleM wewnCtrznych, mog> tec istnieć fragmenty 
terenu nalec>ce równoczeWnie do dwu i wiCcej 
wydzieleM wewnCtrznychś 

 
  2) kacdy teren wydzielenia wewnCtrznego wyrócniony na 

rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi 
wewnCtrznego podziału oznaczony jest w tekWcie i na 
rysunku planu oznaczeniem, które zawiera: 
a) numer terenu elementarnego w którym teren 

wydzielenia wewnCtrznego jest połocony, 
b) numer ustalenia szczegółowego obowi>zuj>cego 

wył>cznie na tym terenie. 
 

§ 5. 1. Plan zawiera dwu szczeblowy układ ustaleM - 
ustalenia ogólne obowi>zuj>ce na całym obszarze planu 
oraz ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 
elementarnych. Dla kacdego terenu elementarnego 
obowi>zuj> równoczeWnie ustalenia ogólne i ustalenia 
szczegółowe. 

 
2. Dla terenów elementarnych, wydzielonych liniami 

rozgraniczaj>cymi, w planie okreWla siCŚ 
 
  1) przeznaczenie terenu; 
 
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
 
  3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu; 
 
  4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
 
  5) ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych; 
 
  6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu; 
 
  7) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisówś 

 
  8) zasady scalania i podziału nieruchomoWciś 
 
  9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniuś 
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10) ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich 
modernizacji i rozbudowy, obsługa komunikacyjna 
terenu; 

 
11) ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasady ich modernizacji i rozbudowy; 
 
12) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenówś 
 
13) stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. „opłaty 
planistycznej”), zwan> dalej w planie stawk> 
procentow>. 

 
3. Dla terenów układu komunikacyjnego, wydzielonych 

liniami rozgraniczaj>cymi, w planie okreWla siCŚ 
 
  1) przeznaczenie terenu; 
 
  2) parametry, wyposacenie i dostCpnoWćś 
 
  3) stawka procentowa słuc>ca naliczaniu opłaty, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłaty 
planistycznej). 

 
§ 6. 1. Rysunek planu stanowi>cy zał>cznik nr 1 do 

uchwały zawiera nastCpuj>ce oznaczenia: 
 
  1) granica obszaru objCtego opracowaniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego; 
 
  2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu, 

(tereny elementarne); 
 
  3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnych zasadach 

zagospodarowania (tereny wydzieleM wewnCtrznych)ś 
 
  4) oznaczenie terenu elementarnego; 
 
  5) oznaczenie terenu wydzielenia wewnCtrznegoś 
 
  6) przeznaczenie terenu: 

a) U - tereny zabudowy usługowej, 
b) RM - tereny zabudowy zagrodowej, 
c) EE -tereny urz>dzeM elektroenergetycznych (GPZ), 
d) E - tereny elektrowni wiatrowych; 
e) R - tereny rolnicze, 
f) R/E - tereny rolnicze z miejscami lokalizacji 

elektrowni wiatrowych, 
g) ZL- tereny leWneś 

 
  7) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) korytarz ekologiczny, 
b) płat ekologiczny, 
c) granice stref ochronnych od płatów ekologicznych, 
d) aleja drzew - proponowany pomnik przyrody; 

 
  8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkówŚ 

granica strefy ochrony konserwatorskiej - zabytkowy 
cmentarz; 

 
  9) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: nieprzekraczalna linia 
zabudowy; 

 
10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 

a) linia elektroenergetyczna 110 kV ze stref> 
ograniczeM dla lokalizacji zagospodarowania, 

b) IT - pas infrastruktury technicznej; 
 
11) ustalenia dla drógŚ 

a) KD.Z - droga klasy Z - zbiorcza, 
b) KD.D - droga klasy D - dojazdowa, 
c) KDW - drogi wewnCtrzne, dojazdy, 
d) KD.X - pozostałe drogi, publicznie dostCpne. 

 
2. Dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia ustalonych 

na rysunku planu linii wydzieleM wewnCtrznych dla 
lokalizacji elektrowni wiatrowych (z uwagi przede 
wszystkim na ewentualne, niekorzystne warunki 
techniczne) wraz z wydzieleniami dróg wewnCtrznych 
pełni>cych rolC dojazdów do elektrowni przy zachowaniu 
podstawowej geometrii układu wydzieleM pod te funkcje. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne dotycz>ce całego terenu. 

 
§ 7. Przeznaczenie terenów. 
 
1. Na terenach elementarnych okreWlonych w 

ustaleniach szczegółowych planu dopuszcza siC 
lokalizacjC zespołu elektrowni wiatrowych, z zachowaniem 
nastCpuj>cych zasad: 
 
  1) na granicy terenów przeznaczonych na cele 

zabudowy, nalecy zachować okreWlone w przepisach 
odrCbnych dopuszczalne poziomy hałasu w 
Wrodowiskuś 

 
  2) kierunki zagospodarowania terenów okreWla 

obowi>zuj>ce studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania miasta i gminy PasłCk – uchwała 
Nr XIV/91/09 rady Miejskiej w PasłCku z dnia 
22.12.2009 r. 

 
2. Na terenach R - rolniczych: 

 
  1) dopuszcza siC zalesienia ucytków rolnych na 

nastCpuj>cych zasadach: 
a) dopuszcza siC zalesienia na glebach zagroconych 

erozj>, niezalecnie od klasy gleby, 
b) dopuszcza siC zalesienia gruntów bezpoWrednio 

przylegaj>cych do istniej>cych kompleksów 
leWnych, niezalecnie od powierzchni przeznaczonej 
do zalesienia, 

c) wyklucza siC zalesienia gleb pochodzenia 
organicznego torfowych i torfowo mułowych,         
tj. gruntów reguluj>cych stosunki wodne; 

 
  2) obowi>zuje zakaz kanalizacji otwartych cieków 

naturalnych i rowów melioracyjnych, za wyj>tkiem 
miejsc niezbCdnych do przeprowadzenia infrastruktury 
i dojazdów lub drógś 

 
  3) dopuszcza siC budowC stawów hodowlanych i innych 

zbiorników wodnych, zwiCkszaj>cych zdolnoWci 
retencyjne obszaru. 

 
§ 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego. 
 

1. Zasady lokalizacji reklam: 
 
  1) na terenach o przeznaczeniu RM - tereny zabudowy 

zagrodowej i U - tereny zabudowy usługowej 
dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 
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powierzchni noWnika do 6 m
2
, maksymalnie jeden na 

działceś 
 
  2) na pozostałym terenie wyklucza siC lokalizacjC reklam; 
 
  3) elektrownia wiatrowa nie moce być wykorzystywana 

jako noWnik reklamowy, dopuszcza siC umieszczenie 
na gondoli turbiny elektrowni wiatrowej logo 
producenta, inwestora lub właWciciela elektrowni 
wiatrowych. 

 
§ 9. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i 

krajobrazu. 
 
1. Ochronie podlega aleja drzew wzdłuc drogi 

wojewódzkiej nr 526 PasłCk - Vliwice (17.KD.Z) - 
proponowany pomnik przyrody. Ustala siC strefC ochronn> 
okreWlon> przez rzut korony drzewa, gdzie wyklucza siC 
zmianC sposobu ucytkowania terenu, mog>c> prowadzić 
do trwałego uszkodzenia drzewa lub znacz>cego 
pogorszenia warunków siedliskowych; zakazy te nie 
dotycz>Ś 
 
  a) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, 
 
  b) zadaM z zakresu obronnoWci kraju w przypadku 

zagrocenia bezpieczeMstwa paMstwa, 
 
  c) likwidowania nagłych zagroceM bezpieczeMstwa 

powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. 
 

2. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
Wrodowiska przyrodniczego i utrzymania rócnorodnoWci 
biologicznej ustala siC obszar osnowy ekologicznej terenu; 
 
  1) w skład osnowy ekologicznej wchodz> nastCpuj>ce 

tereny: 
a) teren korytarza ekologicznego o znaczeniu 

lokalnym w dolinie rzeki Brzezinki, 
b) płaty ekologiczne, obejmuj>ce małe zbiorniki 

wodne i kCpy zaroWli wraz z ich najblicszym 
otoczeniem, oznaczone na rysunku planu, 

c) zadrzewienia wzdłuc drogi wojewódzkiej nr 526 
PasłCk - Vliwice (17.KD.Z); 

 
  2) na terenach zaliczonych do osnowy ekologicznej 

obowi>zuj> nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 
a) ochrona istniej>cych wartoWci i powi>zaM 

przyrodniczych, 
b) zachowanie ci>głoWci przestrzennej i trwałoWci 

czasowej zasadniczych elementów Wrodowiska, 
c) zachowanie zrócnicowania gatunkowego, 

równowagi ekologicznej i odnawialnoWci zasobów 
Wrodowiska przyrodniczego, 

d) zakaz likwidacji istniej>cych zadrzewieM, zakaz nie 
dotyczy ciCć sanitarnych, 

e) ponadto obowi>zuje podejmowanie działaM 
zmierzaj>cych do rozszerzenia i wzmocnienia 
powi>zaM przyrodniczych oraz ci>głoWci 
przestrzennej systemu osnowy ekologicznej, w 
szczególnoWci zachowanie i odtwarzanie naturalnej 
obudowy biologicznej cieków i zbiorników wodnych 
przez zadrzewienia, zakrzaczenia oraz tworzenie 
nieprzeorywanej darni trawiastej. 

 
3. Ochronie podlegaj> płaty ekologiczne, oznaczone 

na rysunku planu. Wyklucza siC lokalizacje elektrowni 
wiatrowych w odległoWci 200 m od wyznaczonych płatów 
ekologicznych. 

 

4. Elektrownie wiatrowe jako duce obiekty techniczne 
wpływaj> na krajobraz terenu w zasiCgu ich widocznoWciś 
w celu ograniczenia antropizacji krajobrazu ustala siCŚ 
 
  1) obowi>zuje ochrona i uzupełnienie istniej>cych 

zadrzewieM przydrocnychś 
 
  2) obowi>zuje zakaz likwidacji istniej>cych zadrzewieM 

przydrocnych oraz na terenach ucytkowanych rolniczo; 
zakaz nie dotyczy ciCć sanitarnych oraz mocliwoWci 
wycinki drzew w zakresie niezbCdnym na etapie 
budowy farmy wiatrowej lub przebudowy tych dróg pod 
warunkiem ekwiwalentnej rekompensaty 
zlikwidowanego zasobu zieleni; 

 
  3) elektrownie wiatrowe maj> być posadowione na 

konstrukcjach rurowych; 
 
  4) wszystkie konstrukcje turbin wiatrowych, ł>cznie z 

wiecami powinny być pomalowane w kolorach 
pastelowych, nie kontrastuj>cych z otoczeniem (np. 
tonacja szara). 

 
§ ńŃ. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 
1. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> obiekty 

i obszary wpisane do rejestru zabytków. 
 
2. Ustala siC strefC ochrony konserwatorskiej „B”, 

zaznaczon> na rysunku, obejmuj>c> teren dawnego 
cmentarza ewangelickiego, w której ochrona polega na: 
 
  a) porz>dkowaniu terenu dawnego cmentarza 

ewangelickiego przy zachowaniu istniej>cej jego 
konfiguracji, 

 
  b) utrzymaniu kształtu, rodzaju i miejsca zadrzewieM 

(stanowi>cych pozostałoWci pierwotnego układu) oraz 
nowych uzupełniaj>cych dosadzeniach zieleni 
wysokiej, 

 
  c) po uporz>dkowaniu zachowanych reliktów wprowadzić 

nalecy nowe nasadzenia. 
 

3. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> dobra 
kultury współczesnej. 

 
§ ńń. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 
 
1. Obowi>zuje zagospodarowanie bez barier 

architektonicznych dla niepełnosprawnych we wszystkich 
ci>gach komunikacyjnych. 

 
2. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych na 

terenach dróg publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji, za wyj>tkiem 

tradycyjnych słupów ogłoszeniowychś 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: dopuszcza 

siC na drogach gminnych w zwi>zku z krótkotrwałymi 
imprezami (np. kiermasz, itp.), w odniesieniu do 
pozostałych dróg obowi>zuje zakaz sytuowania; 

 
  4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siCś 
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  5) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC 
obiekty stanowi>ce wyposacenia ulic, np.: kioski, budki 
telefoniczne, wiaty przystankowe, uzgodnione z 
właWciwym zarz>dc> drogi. 

 
§ ń2. Sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie na podstawie przepisów 
odrCbnych. 

 
1. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> tereny i 

obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie przepisów 
odrCbnych. 

 
2. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj>Ś 

 
  a) tereny górnicze, 
 
  b) obszary naracone na niebezpieczeMstwo osuwania siC 

mas ziemnych, nie wystCpuj> równiec naturalne 
predyspozycje do wystCpowania zjawisk 
osuwiskowych. 

 
§ ń3. Scalanie i podział nieruchomoWci. 
 
1. Na obszarze objCtym planem nie ustala siC granic 

terenów wymagaj>cych przeprowadzenia procedur 
scalania i podziału nieruchomoWci. 

 
2. Na terenach elementarnych oznaczonych jako R 

dopuszcza siC podziały na działki na podstawie przepisów 
odrCbnych, na pozostałych terenach elementarnych 
zasady podziału na działki zostały zawarte w ustaleniach 
szczegółowych dla tych terenów. 

 
§ ń4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu. 
 
1. Zakaz lokalizacji zabudowy obowi>zuje na terenach 

przeznaczonych na cele rolnicze i leWne oznaczonych w 
planie jako R - tereny rolnicze, ZL- tereny leWne. 

 
2. Ustala siC zasady lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych: 
 
  1) na terenach przeznaczonych pod zabudowC wyklucza 

siC lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanych, 
za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do urz>dzenia 
ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników 
terenu; 

 
  2) na terenach przeznaczonych na cele rolnicze - R i 

leWne - ZL dopuszcza siC lokalizacjC tymczasowych 
obiektów budowlanych niezbCdnych do urz>dzenia 
miejsc rekreacyjnych i zwi>zanych z funkcjami 
agroturystycznymi. 

 
  3) na terenach R/E - tereny rolnicze z miejscami 

lokalizacji elektrowni wiatrowych obowi>zuje zakaz 
lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów 
budowlanych niezbCdnych na budowie farmy 
elektrowni wiatrowych. 

 
3. Dopuszcza siC na całym terenie objCtym planem 

lokalizacjC masztów do pomiaru siły i kierunku wiatru. 
 
4. Zasady bezpieczeMstwa ruchu statków 

powietrznych: 
 

  1) wszystkie obiekty o wysokoWci równej i wiCkszej nic 
100 m nad poziom terenu stanowi> przeszkody 
lotnicze i ze wzglCdu na zapewnienie warunków 
bezpieczeMstwa ruchu cywilnych statków powietrznych 
musz> być uzgadniane z UrzCdem Lotnictwa 
Cywilnego; 

 
  2) elektrownie wiatrowe o wysokoWci równej i wiCkszej nic 

100 m nad poziom terenu, powinny być wyposacone w 
znaki przeszkodowe zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami; 

 
  3) do Szefostwa Słucby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych 

RP, nalecy zgłosić zamiar budowy wszelkich obiektów 
o wysokoWci równej i wiCkszej nic 50,0 m n.p.t. przed 
wydaniem pozwolenia na budowC. 

 
5. Budowa elektrowni wiatrowych wymaga 

przeprowadzenia postCpowania w sprawie oceny 
oddziaływania na Wrodowisko zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 

 
6. Ustala siC zasady realizacji infrastruktury 

towarzysz>cej elektrowniom wiatrowym: 
 
  1) prowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych i 

infrastruktury towarzysz>cej elektrowniom wiatrowym 
w tym kabli sterowania i automatyki dopuszcza siC w 
granicach wyznaczonych dróg i dojazdów, przez 
grunty rolne w taki sposób aby nie zakłócać 
mocliwoWci rolniczego wykorzystania terenu; 

 
  2) trasy przebiegu kabli ustala siC na etapie projektu 

budowlanego; 
 
  3) wszelkie wł>czenia sieci projektowanych do sieci 

istniej>cych nalecy projektować na warunkach 
gestorów sieci; 

 
  4) wszelkie kolizje i zblicenia z istniej>cym i 

projektowanym uzbrojeniem technicznym nalecy 
uzgodnić z właWciwym gestorem sieci; 

 
  5) wystCpuj>ca w granicach terenu objCtego planem 

infrastruktura techniczna tj. sieci i urz>dzenia sieciowe 
z uwzglCdnieniem urz>dzeM drenarskich i 
melioracyjnych wymaga zachowania; w przypadku 
kolizji z projektowanymi urz>dzeniami nalecy je 
przebudować na warunkach ustalonych przez 
właWciwego gestora sieci. 

 
7. Przez obszar objCty planem przebiega 

projektowana linia wysokiego napiCcia 110 kV: 
 
  1) wzdłuc linii obowi>zuje strefa ograniczeM dla 

wysokoWci zagospodarowania i lokalizacji obiektów na 
stały pobyt ludzi o szerokoWci 40 m (tj. po 20 m na 
kacd> stronC od osi słupów)ś 

 
  2) w strefie tej wysokoWć zagospodarowania i 

usytuowanie pomieszczeM przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi nalecy uzgodnić z właWciwym gestorem 
sieci energetycznej; 

 
  3) dopuszcza siC uzasadnion> zmianC trasy linii 

elektroenergetycznej 110 kV i jej przebieg na innych 
terenach wynikłych w trakcie opracowania projektu 
budowlanego po uzyskaniu zgody władaj>cego 
gruntem; 
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  4) dopuszcza siC mocliwoWć skablowania linii 
elektroenergetycznej na całym lub czCWci jej 
przebiegu. 

 
§ ń5. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy układu 

drogowego. 
 
1. Poszczególne tereny elementarne obsługiwane s> 

przez drogi publiczne i drogi wewnCtrzne oznaczone na 
rysunku planu. Zasady obsługi komunikacyjnej 
poszczególnych terenów elementarnych zawieraj> 
ustalenia szczegółowe dla tych terenów. 

 
2. Układ dróg publicznych tworz> nastCpuj>ce drogi: 

 
  1) istniej>ca droga wojewódzka nr 526 oznaczona na 

rysunku planu jako 17.KD.Z; 
 
  2) droga projektowana 22.KD.Z, stanowi>ca obejWcie 

Nowej Wsi i dojazd do wCzła PasłCk Południe; 
 
  3) projektowana droga gminna oznaczona jako 18.KD.D. 
 

3. WewnCtrzny układ drogowy tworz>Ś 
 
  1) drogi publicznie dostCpne, oznaczone na rysunku 

planu jako 19.KD.X, 20.KD.X i 21.KD.X; 
 
  2) drogi wewnCtrzne, oznaczone na rysunku planu jako 

KDW o nastCpuj>cych parametrach: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum          

5 m, 
b) urz>dzenie dowolne, dostosowane do potrzeb 

ucytkowników. 
 

4. Ustala siC minimalne wskaaniki zaspokojenia 
potrzeb parkingowych: 

 
  a) dla zabudowy mieszkaniowej minimum 1 stanowisko 

postojowe na jedno mieszkanie/lokal, 
 
  b) dla innych funkcji: nie mniej nic 1 miejsce na 50 m

2
 

powierzchni ucytkowej obiektu lub 1 miejsce 
postojowe na 3 ucytkowników/zatrudnionych, 

 
  c) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki 

zwalnia siC lokale i obiekty usługowe o powierzchni 
ucytkowej do 50 m

2
. 

 
5. Do układu dróg gminnych mog> być zaliczone inne 

drogi, zgodnie z odpowiednimi uchwałami Rady Gminy. 
 
6. W zalecnoWci od potrzeb dopuszcza siC lokalizacjC 

tras rowerowych w liniach rozgraniczaj>cych dróg i 
dojazdów. 

 
§ ń6. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej. 
 
1. Zasady lokalizacji sieci i urz>dzeM infrastruktury 

technicznej: 
 
  1) ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji infrastruktury 

technicznej, a takce przebudowy, rozbudowy sieci i 
urz>dzeM istniej>cychŚ 
a) w liniach rozgraniczaj>cych dróg, ulic, dojazdów i 

ci>gów pieszych, 
b) w wyznaczonych pasach technicznych 

infrastruktury technicznej, 

c) na terenach wynikaj>cych z lokalizacji 
uzgodnionych na etapie projektowania; 

 
  2) właWciciele działek, przez które przechodz> istniej>ce 

urz>dzenia infrastruktury technicznej, zobowi>zani s> 
do umocliwienia stałego dostCpu do tych urz>dzeM 
słucbom technicznym, celem prowadzenia jej 
konserwacji w niezbCdnym zakresie; 

 
  3) wzdłuc drogi wojewódzkiej nr 526 PasłCk - Vliwice, 

rezerwuje siC pas terenu oznaczony jako IT - pas 
techniczny infrastruktury, przeznaczony dla lokalizacji 
sieci infrastruktury technicznej. 

 
2. Teren objCty planem w przewadze pozostaje w 

dotychczasowym rolniczym lub leWnym ucytkowaniu 
niewymagaj>cym rozbudowy infrastruktury technicznej. 
Dla terenów przeznaczonych pod zabudowC, 
oznaczonych jako 14.RM oraz 23.U ustala siC 
nastCpuj>ce zasady obsługi incynieryjnejŚ 
 
  1) zaopatrzenie w wodC z sieci wodoci>gowej lub 

własnego ujCciaś 
 
  2) odprowadzenie WciekówŚ do czasu realizacji gminnego 

systemu odprowadzania Wcieków dopuszcza siC do 
gromadzenia Wcieków bytowo-gospodarczych w 
szczelnych zbiornikach bezodpływowych przy 
zapewnieniu odbioru Wcieków przez oczyszczalnie; 

 
  3) odprowadzenie wód deszczowych: zagospodarowanie 

w granicach własnej działkiś 
 
  4) zaopatrzenie w energie elektryczna: z sieci 

elektroenergetycznej; 
 
  5) zaopatrzenie w ciepłoŚ z indywidualnych aródeł, 

spełniaj>cych obowi>zuj>ce normy; 
 
  6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej na warunkach 

wydanych przez gestora sieci lub z indywidualnych 
aródeł. 

 
3. Na całym terenie objCtym planem w zakresie 

usuwania odpadów ustala siCŚ 
 

  a) obowi>zuje unieszkodliwianie odpadów poza terenem 
objCtym planem na zorganizowanym wysypisku 
odpadów - zgodnie ze stosownymi uchwałami Rady 
Miejskiej w PasłCku, 

 
  b) odpady poprodukcyjne utylizuj> i wywoc> podmioty 

gospodarcze we własnym zakresie, zgodnie z 
obowi>zuj>cymi przepisami. 

 
4. Obowi>zuje odprowadzenie wód deszczowych 

roztopowych z terenów dróg zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami. 

 
§ ń7. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenów. 
 
1. Na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji 

zagospodarowania tymczasowego terenu; zakaz ten nie 
dotyczy zagospodarowania tymczasowego niezbCdnego 
na czas realizacji inwestycji. 
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Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych. 

 
§ ń8. Ustalenia dla terenu 01.R/E o pow. 1,11 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze z miejscami 

lokalizacji elektrowni wiatrowych: 
 
  1) wyznacza siC rejon lokalizacji elektrowni wiatrowej 

oznaczony na rysunku planu 01/1.1.E; 
 
  2) teren wydzielenia wewnCtrznego 01/1.2.KDW 

przeznacza siC dla drogi wewnCtrznej. 
 

2. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 

 
3. Obsługa komunikacyjna terenu: wjazd na teren z 

istniej>cej drogi 20.KD.X poprzez drogC oznaczon> jako 
02/1.1.KDW i 01/1.2.KDW. 
 

4. Stawka procentowa: 
 
  a) ustala siC w wysokoWci 30 % dla terenów 01/1.1.E i 

02/1.2.KDW, 
 
  b) nie dotyczy pozostałej czCWci terenu 01.R/E, 

pozostaj>cej w dotychczasowym, rolniczym 
ucytkowaniu. 

 
§ ń9. Ustalenia dla terenu 02.R o pow. 46,87 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze: 

 
  1) tereny wydzieleM wewnCtrznych oznaczonych na 

rysunku planu symbolem 02/1.2.ZL, 02/1.3.ZL 
pozostaj> w dotychczasowym ucytkowaniu jako las; 

 
  2) teren wydzielenia wewnCtrznego 02/1.1.KDW 

przeznaczony jest dla drogi wewnCtrznejś 
 
  3) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 02/2.1 

obowi>zuje zachowanie w stanie niezmienionym płata 
ekologicznego. 

 
2. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 
 
3. Obsługa komunikacyjna terenu: wjazd na teren z 

drogi 20.KD.X. 
 
4. Stawka procentowa: 

 
  a) ustala siC w wysokoWci 30 % dla terenu 02/1.1.KDW, 
 
  b) nie dotyczy pozostałej czCWci terenu 02.R, 

pozostaj>cej w dotychczasowym, rolniczym 
ucytkowaniu. 

 
§ 2Ń. Ustalenia dla terenu 03.R o pow. 10,50 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze. 
 
2. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 
 
3. Obsługa komunikacyjna terenu: wjazd na teren z 

drogi 20.KD.X. 
 

4. Stawka procentowa: nie dotyczy, teren 03.R, 
pozostaje w istniej>cym rolniczym ucytkowaniu. 

 
§ 2ń. Ustalenia dla terenu 04.R/E o pow. 18,49 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze z miejscami 

lokalizacji elektrowni wiatrowych: 
 
  1) wyznacza dwa rejony lokalizacji elektrowni 

wiatrowych, które zostały oznaczone na rysunku planu 
jako wydzielenia wewnCtrzne 04/1.1.E, 04/1.2.E; 

 
  2) tereny wydzieleM wewnCtrznych 04/1.3.KDW, 

04/1.4.KDW przeznacza siC dla dróg wewnCtrznychś 
 
  3) teren wydzielenia wewnCtrznego 04/1.5.IT przeznacza 

siC dla pasa technicznego infrastruktury. 
 

2. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 

 
3. Obsługa komunikacyjna terenu: wjazd na teren z 

istniej>cej drogi gminnej 21.KD.X. 
 
4. Stawka procentowa: 

 
  a) ustala siC w wysokoWci 30 % dla terenów 04/1.1.E, 

04/1.2.E, 04/1.3.KDW, 04/1.4.KDW, 
 
  b) nie dotyczy pozostałej czCWci terenu 04.R/E, 

pozostaj>cej w dotychczasowym, rolniczym 
ucytkowaniu. 

 
§ 22. Ustalenia dla terenu 05.R/E o pow. 2,13 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze z miejscami 

lokalizacji elektrowni wiatrowych: 
 
  1) wyznacza siC rejon lokalizacji elektrowni wiatrowej 

oznaczony na rysunku planu 05/1.1.E; 
 
  2) teren wydzielenia wewnCtrznego 05/1.2.KDW 

przeznacza siC dla drogi wewnCtrznej. 
 

2. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 

 
3. Obsługa komunikacyjna terenu: wjazd na teren z 

istniej>cej drogi gminnej 19.KD.X. 
 
4. Stawka procentowa: 

 
  a) ustala siC w wysokoWci 30 % dla terenów 05/1.1.E i 

05/1.2.KDW, 
 
  b) nie dotyczy pozostałej czCWci terenu 05.R/E, 

pozostaj>cej w dotychczasowym, rolniczym 
ucytkowaniu. 

 
§ 23. Ustalenia dla terenu 06.R o pow. 49,57 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze: 

 
  1) teren wydzielenia wewnCtrznego 06/1.1.IT przeznacza 

siC dla pasa technicznego infrastruktury. 
 

2. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 
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3. Obsługa komunikacyjna terenu: wjazd na teren od 
drogi 19.KD.X bez ograniczeM. 

 
4. Stawka procentowa: nie dotyczy, teren 06.R, 

pozostaje w istniej>cym rolniczym ucytkowaniu i nie 
nastCpuje wzrost wartoWci nieruchomoWci. 

 
§ 24. Ustalenia dla terenu 07.EE o pow. 0,36 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny urz>dzeM 

elektroenergetycznych. 
 
2. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 
 
3. Obsługa komunikacyjna: wjazd na teren z istniej>cej 

drogi 21.KD.X. 
 
4. Stawka procentowa: ustala siC w wysokoWci 30 % 

dla całego terenu 07.EE. 
 
§ 25. Ustalenia dla terenu 08.R/E o pow. 15,54 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze z miejscami 

lokalizacji elektrowni wiatrowych: 
 
  1) wyznacza siC dwa rejony lokalizacji elektrowni 

wiatrowych, które zostały oznaczone na rysunku planu 
jako wydzielenia wewnCtrzne 08/1.1.E i 08/1.2.E; 

 
  2) tereny wydzieleM wewnCtrznych 08/1.3.KDW, 

08/1.4.KDW przeznacza siC dla dróg wewnCtrznych. 
 

2. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 

 
3. Obsługa komunikacyjna terenu: wjazd na teren z 

istniej>cej drogi 19.KD.X. 
 
4. Stawka procentowa: 

 
  a) ustala siC w wysokoWci 30 % dla terenów 08/1.1.E, 

08/1.2.E, 08/1.3.KDW, 08/1.4.KDW, 
 
  b) nie dotyczy pozostałej czCWci terenu 08.R/E, 

pozostaj>cej w dotychczasowym, rolniczym 
ucytkowaniu. 

 
§ 26. Ustalenia dla terenu 09.R o pow. 31,29 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze. 
 
2. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 
 
3. Obsługa komunikacyjna terenu: wjazd na teren od 

drogi 19.KD.X bez ograniczeM. 
 
4. Stawka procentowa: nie dotyczy, teren 09.R, 

pozostaje w istniej>cym rolniczym ucytkowaniu i nie 
nastCpuje wzrost wartoWci nieruchomoWci. 

 
§ 27. Ustalenia dla terenu 10.R o pow. 85,14 ha. 

 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze: 

 
  1) teren wydzielenia wewnCtrznego 10/1.1.IT przeznacza 

siC dla pasa technicznego infrastruktury; 
 

  2) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 10/2.1, 10/2.2 
obowi>zuje zachowanie w stanie niezmienionym 
płatów ekologicznych. 

 
2. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 
 
3. Obsługa komunikacyjna terenu: wjazd na teren z 

dróg 18.KD.D, 19.KD.X, 21.KD.X bez ograniczeM. 
 
4. Stawka procentowa: nie dotyczy, teren 10.R, 

pozostaje w istniej>cym rolniczym ucytkowaniu. 
 
§ 28. Ustalenia dla terenu 11.R/E o pow. 1,95 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze z miejscami 

lokalizacji elektrowni wiatrowych: 
 
  1) wyznacza siC rejon lokalizacji elektrowni wiatrowej 

oznaczony na rysunku planu 11/1.1.E; 
 
  2) teren wydzielenia wewnCtrznego 11/1.2.KDW 

przeznacza siC dla drogi wewnCtrznejś 
 
  3) teren wydzielenia wewnCtrznego 11/1.3.IT przeznacza 

siC dla pasa technicznego infrastruktury. 
 

2. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 

 
3. Obsługa komunikacyjna terenu: wjazd na teren z 

istniej>cej drogi wojewódzkiej nr 526 (poza granic> 
opracowania) drog> 11/1.2.KDW. 

 
4. Stawka procentowa: 

 
  a) ustala siC w wysokoWci 30 % dla terenów 11/1.1.E i 

11/1.2.KDW, 
 
  b) nie dotyczy pozostałej czCWci terenu 11.R/E, 

pozostaj>cej w dotychczasowym, rolniczym 
ucytkowaniu. 

 
§ 29. Ustalenia dla terenu 12.R o pow. 169,98 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze: 

 
  1) tereny wydzieleM wewnCtrznych 12/1.1.KDW, 

12/1.2.KDW, 12/1.3.KDW, przeznacza siC dla dróg 
wewnCtrznychś 

 
  2) teren wydzielenia wewnCtrznego 12/1.4.IT przeznacza 

siC dla pasa technicznego infrastruktury. 
 

2. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 

 
3. Obsługa komunikacyjna terenu: wjazd na teren z 

drogi gminnej 18.KD.D oraz dróg wewnCtrznych jak na 
rysunku planu. 

 
4. Stawka procentowa: 

 
  a) ustala siC w wysokoWci 30 % dla terenów 

12/1.1.KDW,12/1.2.KDW,12/1.3.KDW, 
 
  b) nie dotyczy pozostałej czCWci terenu 12.R, 

pozostaj>cej w dotychczasowym, rolniczym 
ucytkowaniu. 
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§ 3Ń. Ustalenia dla terenu 13.R/E o pow. 1,77 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze z miejscami 

lokalizacji elektrowni wiatrowych: 
 
  1) wyznacza siC rejon lokalizacji elektrowni wiatrowej 

oznaczony na rysunku planu 13/1.1.E; 
 
  2) teren wydzielenia wewnCtrznego 13/1.2.KDW 

przeznacza siC dla drogi wewnCtrznej. 
 

2. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 

 
3. Obsługa komunikacyjna terenu: wjazd na teren od 

istniej>cej drogi gminnej 18.KD.D, drog> 12/1.1.KDW. 
 
4. Stawka procentowa: 

 
  a) ustala siC w wysokoWci 30 % dla terenów 13/1.1.E i 

13/1.2.KDW, 
 
  b) nie dotyczy pozostałej czCWci terenu 13.R/E, 

pozostaj>cej w dotychczasowym, rolniczym 
ucytkowaniu. 

 
§ 3ń. Ustalenia dla terenu 14.RM o pow. 0,70 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

zagrodowej: 
 
  1) teren wydzielenia wewnCtrznego 14/1.1.IT przeznacza 

siC dla pasa technicznego infrastruktury. 
 

2. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu w odległoWci minimum 8 m od linii 
rozgraniczaj>cych drogi wojewódzkiej nr 526 (poza 
granic> opracowania); istniej>ca zabudowa 
usytuowana niezgodnie z ustalon> w planie lini> 
zabudowy moce pozostać bez prawa rozbudowy w 
czCWci usytuowanej niezgodnie z ustalon> lini> 
zabudowy; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksimum 0,3, 
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

40 %; 
 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: dla budynków do 9 m, dla 
budowli dowolna, 

b) kształt dachu: dach główny dwuspadowy o k>cie 
nachylenia głównych połaci od 40 do 45 stopni, 
kolorystyka pokrycia dachu ograniczona do tonacji 
naturalnej czerwonej dachówki ceramicznej; 

 
  4) ustala siC nastCpuj>ce parametry działekŚ cały teren 

moce być podzielony na nie wiCcej nic dwie działki 
budowlane. 

 
3. Obsługa komunikacyjna terenu: wjazd na teren od 

istniej>cej drogi nr 526 (poza granicami opracowania). 
 
4. Stawka procentowa: nie dotyczy, teren 14.RM 

pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu, jako istniej>ca 
zabudowa zagrodowa. 

 

§ 32. Ustalenia dla terenu 15.R/E o pow. 7,71 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze z miejscami 

lokalizacji elektrowni wiatrowych: 
 
  1) wyznacza siC rejon lokalizacji elektrowni wiatrowej 

oznaczony na rysunku planu 15/1.1.E; 
 
  2) teren wydzielenia wewnCtrznego 15/1.2.KDW 

przeznacza siC dla drogi wewnCtrznej pełni>cej rolC 
dojazdu eksploatacyjnego do elektrowni wiatrowej. 

 
2. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 
 
3. Obsługa komunikacyjna terenu: wjazd na teren z 

drogi gminnej Brzeziny - Nowa WieW, drog> 12/1.2.KDW. 
 
4. Stawka procentowa: 

 
  a) ustala siC w wysokoWci 30 % dla terenów 15/1.1.E i 

15/1.2.KDW, 
 
  b) nie dotyczy pozostałej czCWci terenu 15.R/E, 

pozostaj>cej w dotychczasowym, rolniczym 
ucytkowaniu. 

 
§ 33. Ustalenia dla terenu 16.R/E o pow. 2,63 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze z miejscami 

lokalizacji elektrowni wiatrowych: 
 
  1) wyznacza siC rejon lokalizacji elektrowni wiatrowej 

oznaczony na rysunku planu 16/1.1.E; 
 
  2) teren wydzielenia wewnCtrznego 16/1.2.KDW 

przeznacza siC dla drogi wewnCtrznej. 
 

2. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 

 
3. Obsługa komunikacyjna terenu: wjazd na teren z 

projektowanej drogi (poza granicami planu) drogi gminnej 
VIII.05.KD.Z, ustalonej w obowi>zuj>cym m.p.z.p. 
południowej czCWci PasłCka. 

 
4. Stawka procentowa: 

 
  a) ustala siC w wysokoWci 30 % dla terenów 16/1.1.E i 

16/1.2.KDW, 
 
  b) nie dotyczy pozostałej czCWci terenu 16.R/E, 

pozostaj>cej w dotychczasowym, rolniczym 
ucytkowaniu. 

 
§ 34. Ustalenia dla terenu 23.U o pow. 0,76 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowejŚ 

 
  1) funkcje mieszkaniowe dopuszcza siC jako integralnie 

powi>zane z prowadzon> działalnoWci> usługow>ś 
 
  2) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych o 

powierzchni sprzedacy powycej 2000 m
2
. 

 
2. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 

  1) parametry zagospodarowania terenu: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksimum 0,3, 
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b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
40 %; 

 
  2) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: do 12 m, 
b) kształt dachu: dach główny dwuspadowy o k>cie 

nachylenia głównych połaci od 40 do 45 stopni, 
kolorystyka pokrycia dachu ograniczona do tonacji 
naturalnej czerwonej dachówki ceramicznej; 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce parametry działekŚ teren 23.U 

jest fragmentem wiCkszej działki budowlanej. 
 

3. Obsługa komunikacyjna terenu: wjazd na teren od 
istniej>cej drogi wojewódzkiej nr 526 (poza granicami 
opracowania) poprzez fragment działki nr ewid. 59. 

 
4. Stawka procentowa: ustala siC w wysokoWci 30 % 

dla całego terenu elementarnego 23.U. 
 

Rozdział 4 
Ustalenia dla dróg. 

 
§ 35. Ustalenia dla terenu 17.KD.Z o pow. 1,63 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy Z - zbiorcza. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 
 

  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ min 20 m; 
 
  2) przekrój ulicy, wyposacenieŚ 1/2 tj. droga 

jednojezdniowa, dwupasowa, Wciecka rowerowa i/lub 
chodnik co najmniej po jednej stronie jezdni; 

 
  3) dostCpnoWćŚ 

a) wjazd na drogC poprzez skrzycowania, 
b) na całej długoWci obowi>zuje ograniczony dostCp 

do drogi z terenów przyległych, dopuszcza siC 
zjazdy nie czCWciej nic 250 m. 

 
3. Stawka procentowa: nie dotyczy, 17.KD.Z - 

istniej>ca droga wojewódzka nr 526. 
 
§ 36. Ustalenia dla terenu 18.KD.D o pow. 1,27 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ min 12 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) przekrój ulicy, wyposacenieŚ droga jednojezdniowa, 

dwupasowa, w miarC potrzeb chodnik i trasa 
rowerowa; 

 

  3) dostCpnoWćŚ dostCp do drogi bez ograniczeM. 
 

3. Stawka procentowa: nie dotyczy, 18.KD.D - 
istniej>ca droga. 

 
§ 37. Ustalenia dla terenówŚ 19.KD.X o pow. 1,46 ha, 

20.KD.X o pow. 1,61 ha, 21.KD.X o pow. 0,78 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: droga publicznie dostCpna. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cychś 
 
  2) przekrój dowolny; 
 
  3) dostCpnoWć bez ograniczeM. 
 

3. Stawka procentowa: nie dotyczy - istniej>ce drogi. 
 
§ 38. Ustalenia dla terenu 22.KD.Z o pow. 3,16 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy Z - zbiorcza. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ min 20 m; 
 
  2) przekrój ulicy, wyposacenieŚ 1/2 tj. droga 

jednojezdniowa, dwupasowa, Wciecka rowerowa i/lub 
chodnik co najmniej po jednej stronie jezdni; 

 
  3) dostCpnoWćŚ wjazd na drogC poprzez skrzycowania. 
 

3. Stawka procentowa: ustala siC w wysokoWci 30 % 
dla całego terenu 22.KD.Z. 
 

Rozdział 5 
Przepisy koMcowe. 

 
§ 39. Ochrona gruntów rolnych i leWnych. 
 
1. Grunty rolne klas III o ł>cznej powierzchni 2,6088 ha 

uzyskały zgodC na przeznaczenie gruntów rolnych na cele 
nierolnicze decyzj> Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.         
Nr GZ.tr.057-602-168/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku. 
Pozostałe tereny nie wymagaj> uzyskania zgody na 
przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleWne. 

 
§ 4Ń. 1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej w PasłCku 
Stanisław Paadzior 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr X/94/11 
Rady Miejskiej w PasłCku 
z dnia 21 paadziernika 2011 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr X/94/11 
Rady Miejskiej w PasłCku 
z dnia 21 paadziernika 2011 r. 

 
ROZSTRZYżNIBCIź W SPRAWIź ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

 
Uchwał> Nr VIII/62/08 Rady Miejskiej w PasłCku z dnia 

07 listopada 2008 r. przyst>piono do sporz>dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru farmy elektrowni wiatrowych „Krasin”. 

 
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717) kacdy, kto kwestionuje ustalenia przyjCte w 
projekcie planu moce wnieWć uwagi w terminie 14 dni od daty 
zakoMczenia wyłocenia projektu planu do publicznego wgl>du. 

 
Na podstawie art. 17 pkt 10), 11), 12), 13), ustawy z 

dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717) Burmistrz rozpatruje uwagi wniesione do 
projektu planu i rozstrzyga o sposobie ich uwzglCdnienia 
w projekcie planu. 

 
Na podstawie art. 17 pkt 14), ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) 
Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu wraz 
z list> nieuwzglCdnionych uwag. Na podstawie art. 20 ust. 
1. Rada Miejska rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag 
do planu. 

 
Projekt planu został wyłocony do publicznego wgl>du 

(wraz z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko) w dniach 
od 07 kwietnia 2010 r. do 10 maja 2010 r. W ustawowym 
terminie, tj. do dnia 26 maja 2010 r. do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru farmy elektrowni wiatrowych „Krasin” nie 
zgłoszono cadnych uwag. 

Powtórnego wyłocenia projektu planu dokonano w 
dniach od 31 sierpni do 29 wrzeWnia 2010 r. W 
ustawowym terminie t.j. do 14 paadziernika nie wniesiono 
cadnych uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy 
elektrowni wiatrowych „Krasin”. 
 

 
Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr X/94/11 
Rady Miejskiej w PasłCku 
z dnia 21 paadziernika 2011 r. 

ROZSTRZYżNIBCIź 
O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 

KTÓRź NALźb= ŹO ZAŹAL WŁASNYCH żMINY ORAZ ZASAŹACH ICH ŻINANSOWANIA. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz na 
podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) 
Rada Miejska w PasłCku rozstrzyga, co nastCpujeŚ 

 
I. Zadania własne gminy 
Do zadaM własnych gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej, finansowanych z udziałem Wrodków z budcetu 
gminy zalicza siCŚ 

 budowC dróg gminnych wraz z ich oWwietleniem, 
 budowC wodoci>gów i urz>dzeM wodoci>gowych, 
 budowC kanalizacji sanitarnej z urz>dzeniami, 
 budowC kanalizacji deszczowej z urz>dzeniami, 
Przepisom o finansach publicznych podlegaj> 

inwestycje, które realizowane s> z udziałem Wrodków 
publicznych zdefiniowanych w § 3 ustawy o finansach 
publicznych oraz Wrodków pochodz>cych z funduszy 
strukturalnych UE (art. 110 ust. 1 pkt. 1). 

Pozostałe zadania własne gminy z zakresu 
infrastruktury technicznej, okreWlone w art. 7 ust. 1 ustawy 
o samorz>dzie gminnym, jak: 

a) zaopatrzenie w energiC elektryczn>, 
b) zaopatrzenie w energiC ciepln>, 
c) zaopatrzenie w gaz, 

podlegaj> dodatkowo regulacjom ustawy Prawo 
energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizuj> 
przedsiCbiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu 
zaopatrzenia nie s> finansowane z udziałem Wrodków z 
budcetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo energetyczne 
zadania własne gminy, finansowane z jej budcetu, 

obejmuj> wykonanie oWwietlenia dróg, tych których gmina 
jest zarz>dc> - czyli dróg gminnych. 
 

II Budowa dróg 
1. Przez teren objCty planem przebiega istniej>c> 

droga wojewódzka nr 526 oznaczona na rysunku planu 
jako 17.KD.Z, oraz projektowana 22.KD.Z - droga klasy    
Z - zbiorcza. 

2. Poszczególne tereny obsługiwane s> przez: 
  a) drogi publiczne oznaczone na rysunku planu jako 

18.KD.D, 
  b) drogi wewnCtrzne ogólnodostCpne. 

Na terenie objCtym planem znajduje siC ł>cznie ok. 1054 
mb publicznych dróg gminnych o nawierzchni gruntowej. 
Drogi te wymagaj> modernizacji w zakresie utwardzenia ich 
nawierzchni i wyposacenia w niezbCdne urz>dzenia drogowe 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami. 

 
III. Uzbrojenie terenu 
Dla obszarów objCtych planem nie przewiduje siC 

modernizacji, rozbudowy i budowy nowych systemów 
uzbrojenia terenu finansowanego z budcetu gminy. 

 
IV. `ródła finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej 
Na terenie objCtym planem nie przewiduje siC cadnych 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych 
do zadaM własnych gminy za wyj>tkiem utwardzenia 
istniej>cych dróg gminnych Wszelkie pozostałe koszty 
zwi>zane z realizacj> projektów z zakresu infrastruktury 
technicznej bCd> pokrywane przez inwestorów 
prywatnych b>da w ramach współpracy z gmin> na 
podstawie stosownych umów. 
 


