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UCHWAIA NR LXV/512/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W MY_LIBORźU 

 z dnia 28 czerwca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy My`libórz 
w miejscowo`ci KierzkówŁ 

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 z ”óunŁ zm.), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.) Rada Miejska 

w My`liborzu, uchwala się, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Rady Miejskiej w My`liborzu Nr XII/125/07 z dnia 27 sierpnia 2007 r. 

o ”rzystą”ieniu do s”orządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo`ci 
Kierzków (w”rowadzenie funkcji elektrowni wiatrowych na tereny objęte m.p.z.p.) oraz po stwierdzeniu 

jej zgodno`ci z zapisami ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta 

i gminy My`libórzｬ, uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego, zwany dalej ｭplanemｬ. 

2. Integralnymi czę`ciami uchwaJy są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 - stanowiący zaJącznik Nr 1: 1a, 1b, 1c, 1d;1e; 

2) rysunek planu w skali 1:2000 - stanowiący zaJącznik Nr 2 /obszar: wie` historycznał; 
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowiące zaJącznik Nr 3; 

4) rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji i finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy - stanowiące zaJącznik Nr 4, 

3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie i ustalenie zasad zagos”odarowania terenów ”od lokalizację 
farmy wiatrowej wraz z towarzyszącą infrastrukturąŁ 

§ 2. 1. Nastę”ujące okre`lenia stosowane w uchwale, które oznaczają: 

1) ”rze”isy szczególne - nalewy rozumieć ”rze”isy aktualne w momencie uchwalania niniejszej uchwaJy, 
przepisy prawne z aktami wykonawczymi, normy branwowe, oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-

nem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

2) rysunek planu - nalewy ”rzez to rozumieć graficzny za”is ”lanu stanowiący zaJączniki o nr 1 i nr 2 do 

uchwaJy; 
3) granica planu - linia ograniczająca obszar planu; 

4) teren - nalewy ”rzez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi, oraz oznaczony od-

powiednim symbolem; 

5) pas drogowy - nalewy ”rzez to rozumieć wydzielony liniami granicznymi grunt, wraz z ”rzestrzenią 
nad i pod jego ”owierzchnią, w którym są zlokalizowane droga, oraz obiekty budowlane i urządzenia 
techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsJugą ruchu, a takwe urządzenia związane 

z potrzebami zarządzania drogą. W pasie drogowym na terenach zabudowanych mogą znajdować się 
urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z funkcją komunikacyjną drogiŁ Pas drogowy zostaJ 
okre`lony w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych; 

6) urządzenia techniczne - nalewy ”rzez to rozumieć urządzenia związane z obiektem budowlanym, za-

”ewniającym mowliwo`ć uwytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak ”rzyJącza i urządze-

nia instalacyjne, a takwe ”rzejazdy, ogrodzenia, ”lace ”ostojowe i ”lace ”od `mietniki; 

7) strefa techniczna - nalewy ”rzez to rozumieć ”as terenu wzdJuw sieci i urządzeL infrastruktury tech-

nicznej, w którym obowiązują ograniczenia w zagos”odarowaniu okre`lone w ustaleniach planu 

i ”rze”isach odrębnych; 
8) farma wiatrowa - nalewy ”rzez to rozumieć jednostkę wytwórczą, lub zes”óJ tych jednostek wykorzy-

stujących energię wiatru do wytwarzania energii elektrycznej; 
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9) Jadzie ”rzestrzennym - nalewy ”rzez to rozumieć takie uksztaJtowanie ”rzestrzeni, które tworzy har-

monijną caJo`ć, oraz uwzględnia w u”orządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymaga-

nia funkcjonalne, s”oJeczno-gos”odarcze, `rodowiskowe, kulturowe, oraz kompozycyjno-estetyczne. 

2. Zakres planu obejmuje: 

1) ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania 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 ”odziaJu nieruchomo`ci; 
5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

6) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
7) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3. 1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne ”rzedstawione na rysunku ”lanu są obowiązującymi ustale-

niami planu: 

1) granica obszaru objętego ”lanem; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) ”rzeznaczenia ”oszczególnych terenów oznaczone od”owiednim symbolem; 

4) wyznaczone linie zabudowy; 

5) strefy ochronny konserwatorskiej; 

6) obiekty ”odlegające ochronie konserwatorskiej, 
7) strefy ochrony stanowiska archeologiczne; 

2. PozostaJe oznaczenia ”rzedstawione na rysunku ”lanu mają charakter informacyjny. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4. Ogólne zasady zagos”odarowania terenówŁ 

1. Ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie terenów: 

1) EW/R - tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i uprawami rolniczymi; 

2) Ls - teren istniejącego lasu; 
3) U - tereny istniejącej i ”rojektowanej zabudowy usJugowej 
4) MN - tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 

5) MW - tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, 

6) RPO - tereny gospodarstwa rolnego - folwark 

7) EE - tereny istniejących i projektowanych stacji transformatorowych 

8) R - tereny upraw rolniczych 

9) MZ - tereny istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej wsi historycznej 

10) RM - tereny istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej 

11) Uk - tereny kultu religijnego; 

12) U - tereny zabudowy usJugowej 
13) UO - tereny usJug o`wiaty 

14) W - tereny rowu otwartego 

15) ZI - tereny zieleni izolacyjnej 

16) ZP - tereny zieleni parkowej 

17) Zc - tereny istniejącego cmentarza 

18) KDZ - tereny istniejącej drogi wojewódzkiej; 
19) KDL - tereny istniejącej drogi ”owiatowej; 
20) KDG - tereny istniejącej drogi gminnej; 

21) KDW - tereny ”rojektowanych dróg wewnętrznych dojazdowych do obsJugi elektrowni wiatrowych 

i terenów rolnych; 
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22) KT - przebieg elektroenergetycznych linii kablowych `redniego na”ięcia wraz z towarzyszącą infra-

strukturą; 
23) SOE - teren objęty strefą ochrony eks”ozycji wnętrza wsi KierzkówŁ 

2. Ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenówŁ źasady ochrony 

i ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu zostaJy okre`lone w Rozdziale 2 ｭPrze”isy szczegóJo-

weｬ. Tereny o symbolu śWłR nie objęte lokalizacją elektrowni wiatrowych ”ozostawia się jako uwytki rolneŁ 

3. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zabez”ieczenia `rodowiska ”rzed emisją szkodliwych fal elektromagnetycznych; 

2) prowadzenia monitoringu ”orealizacyjnego w”Jywu i skutków realizacji elektrowni wiatrowych na 
migracje ”taków i awifaunę lęgowąŁ źakres i zasięg ”rowadzonego monitoringu uzgodnić z Regional-

nym Dyrektorem Ochrony _rodowiska; 
3) ”o zakoLczeniu ”rac ”rzy budowie elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, tere-

nom czasowo wyJączonym z uwytkowania rolniczego ”rzywrócić rolniczy charakter uwytkowania; 
4) urządzenia budowlane i inne budowle towarzyszące elektrowniom wiatrowym sytuować bez”o`rednio 

w sąsiedztwie obiektu; 
5) zakaz zmiany konfiguracji terenu - zmiany ”owstaJe w wyniku prowadzonych prac budowlanych nale-

wy ”rzywrócić do stanu ”ierwotnegoŁ Wyjątek stanowią tereny, które ”rzeznaczone są ”od obsJugę 
serwisową elektrowni wiatrowych jak: drogi dojazdowe, ”lace manewrowo-montawowe, miejsca loka-

lizacji elektrowni wiatrowych; 

6) zakaz zasy”ywanie rowów melioracyjnych; 

7) zakaz lokalizacji obiektów ”owodujących ”ogorszenie się warunków `rodowiskowych i poziomu haJa-

su w stosunku do zabudowy mieszkaniowej. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

1) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych w strefie ochrony ekspozycji ｭSOEｬ i poza obszarem wyzna-

czonym liniami lokalizacji na rysunku planu; 

2) zasady ochrony stanowisk archeologicznych znajdujących się w granicach planu w strefie W. III - 

ograniczonej ochrony konserwatorskiej, stanowisk archeologicznych, ”olegającej na ”rowadzeniu in-

terwencyjnych badaL archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefa ｭW IIIｬ 
obejmuje strefy ochrony stanowiska ujęte w ewidencji sJuwby konserwatorskiej, obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim organem dsŁ ochrony zabytków, w tym powiadamianie o zamiarze ”odjęcia ”rac 
ziemnych; 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych o w obrębie strefy ochrony stanowisk archeologicznych, na zasadach okre`lonych ”rze”i-

sami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 
3) na ”ozostaJym terenie ”oza zasięgiem strefy ochrony stanowisk archeologicznych w razie ujawnienia 

podczas prac budowlanych i ziemnych, przedmiotu, który ”osiada cechy zabytku archeologicznego, 
nalewy ”owiadomić Wojewódzkiego Konserwatora źabytków, a jednocze`nie zabez”ieczyć odkryty 
przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty do czasu wydania ”rzez Konserwatora źabytków od”owied-

nich zarządzeL, stosownie do art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami; 

4) Na obszarze objętym planem ustanawia się strefy ochrony konserwatorskiej: 

1. STREFA ｭAｬ - _CISIśJ OCHRONY KONSśRWATORSKIśJ ”arceli ko`cielnej (ko`cióJ z ”rzylegJym 

terenem dawnego cmentarza ”rzyko`cielnego) w granicach kamiennego ogrodzenia, jak na rysunku planu 

- zaJącznik nr 2 ｰ ko`cióJ zakwalifikowany do w”isu do rejestru zabytków, OCHRONIś POŚLśGA: ｰ sub-

stancja budowlana i forma architektoniczna ko`cioJa we wszystkich jej elementach (wysoko`ć-, forma 

dachu, kompozycja elewacji wraz z detalem architektonicznym i stolarką, materiaJ budowlany) OBOWIĄ-
źUJś: ｰ trwaJe zachowanie formy architektonicznej i substancji budowlanej obiektu; ｰ utrzymanie otocze-

nia obiektu zabytkowego zgodnie z historycznym zagospodarowaniem (w otoczeniu ko`cioJa); ｰ wszelkie 
zmiany w obiekcie zabytkowym i jego otoczeniu wymagają ”ozwolenia wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, 

2. STREFA ｭBｬ - OCHRONY KONSśRWATORSKIśJ UkJadu ”rzestrzennego wsi owalnicowej wraz 
z dawnym dziedziLcem folwarcznym i dworem poprzez ustanowienie strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej 

w granicach jak na rysunku planu - zaJącznik nr 2; ZACHOWANIU POŚLśGA: ｰ roz”lanowanie i przekroje 

ulic i ”laców wraz z ich nawierzchniami (m.in. zachowanymi historycznymi nawierzchniami kamiennymi); 
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ｰ forma zabudowy; ｰ linie zabudowy i jej rozplanowanie (zasada usytuowania budynku mieszkalnego) 

OBOWIĄźUJś: ｰ zachowanie, konserwacja i rewaloryzacja zasadniczych w/w elementów zagos”odaro-

wania, ｰ usunięcie lub ”rzebudowa obiektów kolidujących z historycznym ukJadem i lokalna architekturą; 
ｰ dostosowanie nowych obiektów do historycznej kompozycji przestrzennej i architektury dominującej 
w miejscowo`ci, ｰ uzgadnianie wszelkich dziaJaL na ”odstawie dokumentacji projektowej z Wojewódzkim 

Konserwatorem źabytków 

3. STREFA ｭKｬ - OCHRONY ”arku dworskiego w”isanego do rejestru zabytków oraz terenu dawnego 

cmentarzaŁ USTANAWIA SIĘ NAKAź źACHOWANIA: ｰ historycznej granicy ”arku; ｰ roz”lanowanie 

i skJad gatunkowy zieleni; OBOWIĄźUJś: ｰ zachowanie, konserwacja i rewaloryzacja w/w elementów 
zagos”odarowania zaJoweL zieleni, ｰ wyJączenie s”od zabudowy terenów ”arku i cmentarza, z dopuszcze-

niem zabudowy w miejscu zniszczonych obiektów lub w miejscu uzgodnionym z Wojewódzkim Konser-

watorem źabytków na ”odstawie ”rojektu rewaloryzacji ”arkułcmentarza, ｰ uzgadnianie dokumentacji 

projektowej i wszelkich ”rac ”orządkowych, wycinek rewaloryzacyjnych z Wojewódzkim Konserwatorem 

źabytków. W odniesieniu do obszarów w”isanych do rejestru zabytków na wszelkie ”race wymagane jest 

”ozwolenie WKźŁ źALśCA SIĘ: ｰ oznakowanie cmentarzy, jako historycznego miejsca ”ochówków, 

4. STREFA ｭEｬ - OCHRONY EKSPOZYCJI (obszar oznaczony w planie symbolem SOE) panoramy wsi 

z dominantą - ko`cioJem USTANAWIA SIĘ NAKAź: wJa`ciwego eks”onowania ”anoramy wsi z jej domi-

nantą ”o”rzez: ｰ wyJączenie s”od zabudowy obszaru, zakJócającego eks”ozycję zabytku; ｰ wszelkie in-

westycje na tym terenie nalewy ”o”rzedzić studiami panoramicznymi, które okre`lą warunki oraz do”usz-
czalny zasięg zabudowy; 

5. ustanawia się ochronę ko`cioJa wyty”owanego do rejestru zabytków OBOWIĄźUJś NAKAź: trwa-

Jego zachowania formy architektonicznej i substancji budowlanej obiektu w”isanego do rejestru zabytków 

6. ustanawia się ochronę obiektów w EWIDENCJI GMINNEJ (ewidencję ”rowadzi samorząd) - obiekty 

oznaczone na zaJączniku Nr 2 Obiekty budowlane o lokalnych walorach zabytkowych, tworzące charakte-

rystyczny krajobraz miejscowo`ci OBOWIĄźUJś: ｰ utrzymanie, formy architektonicznej obiektu (gabaryty 

wysoko`ciowe, forma dachu i rodzaj pokrycia, kompozycja i wystrój elewacji, forma stolarki okiennej 

i drzwiowej); ｰ o”iniowanie ”rzez Wojewódzkiego Konserwatora źabytków dziaJaL mających w”Jyw na 
wygląd obiektu, ｰ o”racowanie dokumentacji konserwatorskiej obiektu w ”rzy”adku jego rozbiórki, 

5. Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznychŁ Śo”uszcza się umiesz-

czanie znaków informacyjnych i reklam wolnostojących ”oza odcinkami graniczącymi ze strefą ochrony 
krajobrazu. 

6. S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów: do czasu 
realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwytkowania i zagospodaro-

wania terenu. W trakcie budowy i montawu wiew elektrowni wiatrowych do”uszcza się wykorzystanie 
istniejących dróg, wykonanie nowych dróg, ”laców manewrowo-montawowych na terenach rolnych (na 
czas budowy)Ł Po wybudowaniu wiew elektrowni wiatrowych, drogi i utwardzone ”lace, które nie będą 
wykorzystane dla ”otrzeb obsJugi serwisowej elektrowni wiatrowych, nalewy zrekultywować i ”rzywrócić 
do uwytkowania rolniczegoŁ 

7. SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem miejscowym. 

1) Nie wystę”uje ”otrzeba dokonywania scaleL nieruchomo`ciŁ 
2) Śo”uszcza się wydzielenie dziaJek ”od lokalizację wiew wiatrowych, ”laców manewrowo-montawowych 

dla potrzeb montawu, obsJugi serwisowej elektrowni oraz dróg dojazdowychŁ 
3) Dopuszcza się wtórne ”odziaJy geodezyjne związane z planowanym zagospodarowaniem ustalonym 

w planie. 

4) do”uszcza się wtórne ”odziaJy geodezyjne uwytków rolnych wedJug ”rze”isów szczególnychŁ 

8. Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów i obiektów ”odlegających ochronie ustalonych na 

”odstawie ”rze”isów odrębnych, w tym górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi 
oraz zagrowonych usuwaniem się mas ziemnychŁ Na terenie objętym ”lanem nie wystę”ują tereny górnicze, 
a takwe tereny narawone na niebez”ieczeLstwo ”owodzi i usuwania się mas ziemnych. 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji: 

1) elektrownie będą ”racowaJy bezobsJugowo w związku z czym nie ”rojektuje się uzbrojenia terenu 

w zakresie zaopatrzenia w wodę, od”rowadzanie `cieków, 
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2) od”rowadzenie wód deszczowych z ”laców manewrowo-montawowych ”rzy wiewach, dróg we-

wnętrznych i dróg gminnych - ”owierzchniowo do gruntuŁ Nawierzchnia ”laców i dróg - z materiaJów 
przepuszczalnych wody deszczowe np. tJuczeL, kruszywo, it”Ł; 

3) inwestor zobowiązany jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami odrębnymi do powiado-

mienia od”owiednich wJadz lotniczych, o przewidywanym terminie zakoLczenia budowy oraz do wy-

konania oznakowania przeszkodowego wraz z podaniem dokJadnych ws”óJrzędnych geograficznych 
urządzeL ”owoJując się na numer ewidencyjny przeszkody lotniczej - od”owiedni dla terenów ozna-

czonych na zaJączniku graficznym; 

4) elektrownie nalewy ”oJączyć między sobą i z projektowanymi stacjami elektroenergetycznymi SN - 

kablową siecią elektroenergetyczną `rednich na”ięć; 
5) ”rzesyJ energii elektrycznej wytwarzanej w siJowniach wiatrowych od nowo”rojektowanej stacji 

SN/110 kV zlokalizowanej na w obrębie ”lanu do stacji transformatorowej WN/SN 110 kV ｭGPZ My-

`libórzｬ zlokalizowanej poza terenem o”racowania ”lanu będzie odbywaJ się za ”omocą nowo”rojek-

towanej linii 110 kV; 

6) dla nowoprojektowanej linii 110 kV nalewy wydzielić korytarz techniczny o szeroko`ci minimum 

15,0 m, 

7) do”uszcza się mowliwo`ć przebudowy i modernizacji elektroenergetycznych linii napowietrznych 15 

i 0,4 kV na warunkach zarządcy sieci, 
8) lokalizacja zabudowy ”od linią i w ”obliwu linii kawdorazowo wymaga uzgodnienia z zarządcą sieci, 
9) lokalizacja elektrowni wiatrowych w stosunku do istniejących elektroenergetycznych linii na”owietrz-

nych znajdujących się w obrębie ”lanu mowliwa jest ”o s”eJnieniu warunków dotyczących dostoso-

wania włw linii do zbliweL z turbinami wiatrowymi w taki s”osób, aby uniknąć kolizji ”rzy zachowaniu 
odlegJo`ci skrajnego elementu wiatraka od linii niskiego na”ięcia (do 1 kV) minimum 25 m, a od linii 

`redniego na”ięcia (do 45kV) minimum 30 m, 

10) w ”rzy”adku zaistnienia ”otrzeby dodatkowego zasilania obiektów w obszarze ”lanu do”uszcza się 
budowę dodatkowych urządzeL elektroenergetycznych w tym stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

sJu”owych lub ty”u kioskowego na terenie w obrębie ”lanu, 
11) linie energetyczne kablowe `redniego na”ięcia wraz z sieciami towarzyszącymi ”rowadzić ”rzez tere-

ny rolne oraz w liniach rozgraniczających istniejących i ”rojektowanych dróg; 
12) obsJuga komunikacyjna obszaru planu i ”oszczególnych terenów z istniejących dróg ”ublicznych 

oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ, KDL i KDG, KDZ z istniejących dróg gminnych klasy 

dojazdowej oraz przez drogi serwisowe realizowane na potrzeby budowy i eksploatacji elektrowni 

wiatrowych, szeroko`ć dróg serwisowych w liniach rozgraniczających - od 4,0 m do 6,0 m; 

13) do”uszcza się wykonanie utwardzonych ”laców manewrowo-montawowych dla ”otrzeb montawu 
wiew elektrowni wiatrowych, oraz dla celów serwisowych; 

14) w ”rzy”adku kolizji ”rojektowanych urządzeL z istniejącymi w granicach opracowania planu sieciami 

elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi, drenarskimi i melioracyjnymi - do”uszcza się ich ”rzeJo-

wenie lub ”rzebudowanie na koszt inwestoraŁ 
15) utrzymuje się istniejące drogi ”olne z mowliwo`cią ich wykorzystania jako dróg serwisowych niezbęd-

nych do ”rawidJowego funkcjonowania zes”oJu elektrowni wiatrowych; 
16) ”owierzchnia ”laców serwisowych do 900 m2; 

17) do”uszcza się budowę nowych lub ”oszerzenie istniejących zjazdów z dróg ”ublicznych klasy dojaz-

dowej oznaczonych symbolem KDW 

10. Wymagania w zakresie zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie na pod-

stawie ”rze”isów odrębnychŁ 

1) ustala się: 

a) przeznaczenie w ”lanie na cele nierolnicze związane z lokalizacją elektrowni wiatrowych i infra-

struktury niezbędnej do jej funkcjonowania (fundamenty, place i drogi serwisowe) gruntów rol-

nych o Jącznej powierzchni do 0,499 ha klasy III nie stanowiącej zwartego kom”leksu uwytków 
rolnych. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 5. 1. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunkach planu, symbolem 1 EW/R, 

2 EW/R, 3 EW/R, 4 EW/R, 5 EW/R, 6 EW/R, 7 EW/R (tereny oznaczone na zaJączniku nr 1) - teren lokali-

zacji elektrowni wiatrowych, infrastruktury towarzyszącej i upraw rolniczych. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 81 ｦ 10545 ｦ Poz. 1527 

 

1) ustala się: 
a) obszar lokalizacji do 34 wiew elektrowni wiatrowych o mocy do 3,0 MW wraz z towarzyszącymi 

urządzeniami infrastruktury technicznej o Jącznej mocy nie ”rzekraczającej 80 MW poza miejscem 

lokalizacji fundamentu wiewy, drogi i ”lacu serwisowego, uwytkowanie wyJącznie rolnicze 

z zakazem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej lub innej ”rzeznaczonej na staJy ”obyt ludzi; 
b) szczegóJowa lokalizacja elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nastą”i na 

eta”ie s”orządzania ”rojektów budowlanych w granicach wyznaczonych na rysunku planu; 

c) zachowanie odlegJo`ci od zabudowy mieszkaniowej w oparciu o dopuszczalny równowawny ”o-

ziom duwięku A dla zabudowy mieszkaniowej - 40 dB w porze nocnej i 50 dB w porze dnia, 

d) maksymalna wysoko`ć wiewy ”onad ”oziom terenu - 125,0 m, 

e) maksymalna wysoko`ć skrajnego ”unktu wirnika w pozycji pionowej - 160,0 m ponad poziomem 

terenu, 

f) ”owierzchnia ”laców serwisowych do 900 m2, 

g) powierzchnia fundamentu dla jednej wiewy elektrowni wiatrowej do 600 m2, 

h) w celu s”eJnienia warunków wynikających z norm dopuszczalnego poziomu haJasu, lokalizację 
wiew do”uszcza się w odlegJo`ci zgodnej z wymogami obowiązujących w tym zakresie ”rze”isów 
odrębnych, 

i) minimalna odlegJo`ć między wiewami - 300,0 m, 

j) minimalna odlegJo`ć elektrowni wiatrowych od granicy lasu - 100,0 m 

k) minimalna odlegJo`ć elektrowni wiatrowych od terenów kolei - 100,0 m 

l) minimalna odlegJo`ć elektrowni wiatrowych od linii na”owietrznych: niskiego na”ięcia - 25 m, 

a od linii `redniego na”ięcia - 30 m 

J) minimalna odlegJo`ć elektrowni wiatrowych od istniejących dróg wojewódzkich, ”owiatowych 

i gminnych - 53,0 m, 

m) wszystkie elementy konstrukcji wiewy i turbiny ”owinny być ”omalowane w kolorach pastelowych, 

nie kontrastujących z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów `wietlnych, ”rzy 
uwzględnieniu wymaganego przepisami odrębnymi sposobu oznakowania ”rzeszkód lotniczych, 

n) nalewy ”rzewidzieć oznakowanie dzienne i nocne elektrowni - zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami odrębnymi, 

o) obowiązek wykonania roz”oznania geotechnicznego umowliwiającego szczegóJowe okre`lenie s”oso-

bu posadowienia konstrukcji; 

p) tereny z zakazem zabudowy ”rzeznaczonej na staJy ”obyt ludzi, w tym zabudowy zagrodowej 

związanej z ”rodukcją rolniczą; 
2) do”uszcza się: 

a) umieszczenie na gondoli logo ”roducenta, inwestora lub wJa`ciciela elektrowni wiatrowych, 

b) lokalizację urządzeL infrastruktury technicznej takich jak transformator, rozdzielnia i inne niezbęd-

ne dla ”rawidJowego funkcjonowania elektrowni; 
c) istniejące na obszarze ”lanu elektroenergetyczne i telekomunikacyjne linie napowietrzne do za-

chowania z mowliwo`cią ich ”rzebudowy i skablowania; 

d) prowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elektrowniom 

wiatrowym, w tym kabli sterowania, automatyki i telekomunikacji; 

e) mowliwo`ć wtórnych ”odziaJów geodezyjnych gruntów rolnych na cele związane z rolniczym 

uwytkowaniem terenu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi; 

f) mowliwo`ć wtórnych ”odziaJów geodezyjnych gruntów rolnych na ”otrzeby wydzielania dróg i pla-

ców serwisowych, fundamentów ”od elektrownie wiatrowe oraz urządzeL infrastruktury tech-

nicznej takich jak transformator, rozdzielnia i inne niezbędne dla ”rawidJowego funkcjonowania 
elektrowni. 

g) zachowanie terenów w dotychczasowym uwytkowaniu wraz z istniejącymi na terenie liniami 

energetycznymi napowietrznymi; 

h) lokalizację ”odziemnych i naziemnych sieci i urządzeL infrastruktury, rozdzielni elektroenerge-

tycznych SN oraz dróg serwisowych związanych z eks”loatacją elektrowni wiatrowych, zgodnie 

z wymogami obowiązujących w tym zakresie odrębnych ”rze”isów branwowych; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - na terenach śWłR gdzie wystę”ują strefy 

ochrony stanowiska archeologiczne obowiązują zasady ochrony wedJug § 4 ust. 4 niniejszej uchwaJy; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 4 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 
5) zasady obsJugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej zgodnie z § 4 ust. 6 niniejszej uchwaJy; 
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2. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunkach planu, symbolem RM - teren lokalizacji 

zabudowy zagrodowej (tereny oznaczone na zaJączniku nr 1) 

1) ustala się: 
a) utrzymanie i uzu”eJnienie istniejącej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, 

b) ”owierzchnia zabudowy do 20% ”owierzchni dziaJki, 
c) wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji, do 8,5 m, w tym dach wysoki, dwu lub wielospadowy 

o kącie nachylenia ”oJaci gJównych od 20° do 45°, 
d) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

e) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej minŁ 40% ”owŁ dziaJki, 
f) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych dróg, 
g) obsJuga infrastrukturą techniczną z istniejących sieciŁ 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej uchwaJy; 
3) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 4 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 
4) zasady obsJugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej zgodnie z § 4 ust. 9 niniejszej uchwaJy; 

3. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunkach planu, symbolem 4 MZ, 5 MZ, 11 MZ, 

12 MZ, 13 MZ, 14 MZ, 15 MZ, 19 MZ, 22 MZ, 23 MZ, 25 MZ, 28 MZ, 30 MZ (tereny oznaczone na 

zaJączniku graficznym nr 2 planu) - teren lokalizacji zabudowy zagrodowej 

1) ustala się: 
a) utrzymanie i uzu”eJnienie istniejącej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, 

b) ”owierzchnia zabudowy do 20% ”owierzchni dziaJki, 
c) wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji, do 8,5 m, w tym dach wysoki, dwuspadowy o kącie na-

chylenia ”oJaci gJównych od 30° do 45°, 
d) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

e) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej minŁ 60% ”owŁ dziaJki, 
f) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych dróg, 
g) minimalna ilo`ć miejsc ”ostojowych na dziaJce:2, 

h) obsJuga infrastrukturą techniczną z istniejących sieciŁ 
2) w graniach strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej, wystę”ują obiekty o walorach zabytkowych (wska-

zane na rysunku nr 2 ”lanu) obowiązują zasady zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej uchwaJy; 
3) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 4 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 

4. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunkach planu, symbolem 6 MW (teren ozna-

czony na zaJączniku nr 2) - teren lokalizacji zabudowy wielorodzinnej 

1) ustala się: 
a) utrzymanie i uzu”eJnienie istniejącej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, 

b) ”owierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji, do 10,5 m, w tym dach wysoki, dwuspadowy o kącie 

nachylenia ”oJaci gJównych od 30° do 45°, 
d) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, z zastrzeweniem, we w przypadku lokalizacji 

obiektów w odlŁ bliwszej niw 10 m od granicy dziaJki z drogą gminną wyznaczona w planie linia 

zabudowy wzdJuw tej drogi staje się linią obowiązującą, 
e) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej minŁ 40% ”owŁ dziaJki, 
f) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych dróg, 
g) minimalna ilo`ć miejsc ”ostojowych na dziaJce:4, 

h) obsJuga infrastrukturą techniczną z istniejących sieciŁ 
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej uchwaJy; 
3) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 4 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 

5. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunkach planu, symbolem 32 MN, U (teren 

oznaczony na zaJączniku nr 2) - teren lokalizacji zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z dopuszczeniem 

zabudowy usJugowej, 

1) ustala się: 
a) utrzymanie i uzu”eJnienie istniejącej zabudowy mieszkalnej i usJugowej oraz dopuszczenie no-

wych obiektów, w tym usJug 

b) ”owierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji, do 9,5 m, w tym dach stromy, dwuspadowy o kącie na-

chylenia ”oJaci gJównych od 25° do 45°, 
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d) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, z zastrzeweniem, we w przypadku lokalizacji 

obiektów w odlŁ bliwszej niw 10 m od granicy dziaJki z drogą gminną wyznaczona w planie linia 

zabudowy wzdJuw tej drogi staje się linią obowiązującą, 
e) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej minŁ 40% ”owŁ dziaJki, 
f) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych dróg, 
g) minimalna ilo`ć miejsc ”ostojowych na dziaJce:2, 

h) obsJuga infrastrukturą techniczną z istniejących lub ”rojektowanych sieciŁ 
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej uchwaJy; 
3) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 4 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 

6. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunkach planu, symbolem Ls (tereny ozna-

czone na zaJączniku nr 1) - teren istniejącego lasu 

1) ustala się: 
a) zachowanie dotychczasowe uwytkowania terenu jako lasuŁ 
b) do”uszcza się ”rowadzenie dziaJalno`ci związanej z gos”odarką le`nąŁ 

2) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 4 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 
3) zasady obsJugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej zgodnie z § 4 ust. 9 niniejszej uchwaJy; 

7. źasady zagos”odarowania terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: R (tereny oznaczone 

na zaJączniku nr 1) oraz terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3 R, 8 R, 16 R, 18 R, 29 R, 

34 R, 35 R, (tereny oznaczone na zaJączniku nr 2) - tereny upraw rolniczych. 

1) ustala się: 
a) przeznaczenie terenu - uprawy rolnicze, 

b) zakaz zabudowy ”rzeznaczonej na staJy ”obyt ludzi, w tym zabudowy zagrodowej 

c) zakaz lokalizacji wiew elektrowni wiatrowych, 
d) utrzymanie istniejącej sieci melioracyjnej; 

e) zakaz zabudowy nie związanej z ”rodukcją rolniczą, w tym zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, 
2) do”uszcza się: 

a) usytuowaniem budynków gospodarczych, inwentarskich i magazynowych w odlegJo`ci nie mniej-

szej niw 50,0 m od osi turbiny zlokalizowanej na obszarze EW/R 

b) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację ”odziemnych i naziemnych sieci i urządzeL infrastruktury, rozdzielni 

elektroenergetycznych SN oraz dróg serwisowych związanych z eks”loatacją elektrowni wiatro-

wych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie odrębnych ”rze”isów branwowych 

d) ”rzebudowę, rozbudowę i remont sieci melioracyjnej, 

e) budowę tymczasowych obiektów technicznych towarzyszących elektrowniom wiatrowym np. 

wiewe do ”omiaru wiatru, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej uchwaJy; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 4 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 
5) zasady obsJugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej zgodnie z § 4 ust. 9 niniejszej uchwaJy; 

8. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunkach planu, symbolem 10 MN, 24 MN,  

27 MN, 33 MN (tereny oznaczone na zaJączniku nr 2) - teren lokalizacji zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 

1) ustala się: 
a) utrzymanie i uzu”eJnienie istniejącej zabudowy mieszkalnej oraz do”uszczenie nowych obiektów 

mieszkalnych, w tym usJug wbudowanych w parterze 

b) ”owierzchnia zabudowy do 35% ”owierzchni dziaJki, 
c) wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji, do 9,5 m, w tym dach stromy, dwuspadowy o kącie na-

chylenia ”oJaci gJównych od 25° do 45°, 
d) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, z zastrzeweniem, we w przypadku lokalizacji 

obiektów w odlŁ bliwszej niw 10 m od granicy dziaJki z drogą gminną wyznaczona w planie linia 

zabudowy wzdJuw tej drogi staje się linią obowiązującą, 
e) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej minŁ 40% ”owŁ dziaJki, 
f) minimalna ilo`ć miejsc ”ostojowych na dziaJce: 2, 

g) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych dróg, 
h) obsJuga infrastrukturą techniczną z istniejących lub ”rojektowanych sieciŁ 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej uchwaJy; 
3) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 4 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 
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9. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunkach planu, symbolem 2 U, 26 U (tereny 

oznaczone na zaJączniku nr 2) - teren lokalizacji zabudowy usJugowej 

1) ustala się: 
a) utrzymanie i uzu”eJnienie istniejącej zabudowy usJugowej, 
b) ”owierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji, do 9,5 m, w tym dach wysoki, dwuspadowy o kącie na-

chylenia ”oJaci gJównych od 25° do 45°, 
d) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

e) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej minŁ 20% ”owŁ dziaJki, 
f) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych dróg, 
g) minimalna ilo`ć miejsc ”ostojowych na dziaJce:2, 

h) obsJuga infrastrukturą techniczną z istniejących lub ”rojektowanych sieciŁ 
2) do”uszcza się: 

a) zabudowę mieszkalną jako uzu”eJnienie lub budowę nowych obiektów wolnostojących lub w zabu-

dowie zwartej (szeregowej, bliuniaczej) 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej uchwaJy; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 4 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 

10. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunkach planu, symbolem 7 UO (tereny ozna-

czone na zaJączniku nr 2) - teren lokalizacji usJug o`wiaty 

1) ustala się: 
a) utrzymanie i uzu”eJnienie istniejącej zabudowy usJugowej, z do”uszczeniem zmiany funkcji o`wia-

towej na inne funkcje publiczne, 

b) ”owierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji, do 12,5 m, w tym dach wysoki, dwuspadowy o kącie 

nachylenia ”oJaci gJównych od 25° do 45°, 
d) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, z zastrzeweniem, we w przypadku lokalizacji 

obiektów w odlŁ bliwszej niw 10 m od granicy dziaJki z drogą gminną wyznaczona w planie linia 

zabudowy wzdJuw tej drogi staje się linią obowiązującą, 
e) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej minŁ 20% ”owŁ dziaJki, 
f) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych dróg, 
g) minimalna ilo`ć miejsc ”ostojowych na dziaJce:4, 

h) obsJuga infrastrukturą techniczną z istniejących lub ”rojektowanych sieciŁ 
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej uchwaJy; 
3) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 4 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 

11. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunkach planu, symbolem 31 Uk (teren 

oznaczony na zaJączniku nr 2) - teren lokalizacji kultu religijnego 

1) ustala się: 
a) utrzymanie i uzu”eJnienie istniejącej zabudowy, 
b) do”uszczalny zakres usJug: obiekt sakralny, dom parafialny 

c) ”owierzchnia zabudowy do 20% ”owierzchni dziaJki, 
d) wysoko`ć nowej zabudowy do 2 kondygnacji, do 9,5 m, w tym dach wysoki, dwuspadowy o kącie 

nachylenia ”oJaci gJównych od 35° do 45°, 
e) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

f) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej minŁ 50% ”owŁ dziaJki, 
g) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych dróg, 
h) obsJuga infrastrukturą techniczną z istniejących lub ”rojektowanych sieciŁ 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: teren w granicach strefy ｭAｬ ochrony konser-

watorskiej ko`cioJa z otoczeniem, ko`cióJ kwalifikowany do w”isu do rejestru zabytków - zasady 

ochrony zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej uchwaJy; 
3) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 4 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 

12. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu, symbolem 21 ZP (teren ozna-

czony na zaJączniku nr 2) - teren istniejącego ”arku ”aJacowego 

1) ustala się: 
a) zachowanie dotychczasowe uwytkowania terenu jako ”arkuŁ 
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2) Ustalenia funkcjonalneŁ Przeznaczenie terenu: zieleL ”arkowa urządzonaŁ 
3) Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej: 80% ”owierzchni terenu elementarnegoŁ 
4) Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów architektury ogrodowej; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej uchwaJy - park 

w”isany do rejestru zabytków; 
6) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 4 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 
7) Inne ustalenia planistyczne: Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego 

zagospodarowania tymczasowego. 

13. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu, symbolem 9 ZI (teren oznaczo-

ny na zaJączniku nr 2) - teren zieleni izolacyjnej 

1) ustala się: 
a) zachowanie istniejącego zagos”odarowania terenuŁ 

2) Ustalenia funkcjonalneŁ Przeznaczenie terenu: zieleL izolacyjna urządzonaŁ 
3) Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% powierzchni terenu elementarnego. 

4) Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów architektury ogrodowej; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej uchwaJy; 
6) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 4 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 
7) Inne ustalenia planistyczne: Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych 

14. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu, symbolem 17 W (teren ozna-

czony na zaJączniku nr 2) - teren rowu otwartego 

1) ustala się: 
a) zachowanie istniejącego zagos”odarowania terenuŁ 
b) zakaz grodzenia terenu i lokalizacji obiektów budowlanych nie związanych z gos”odarką wodną, 

2) Ustalenia funkcjonalneŁ Przeznaczenie terenu: rów melioracyjny. 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej uchwaJy; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 4 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 
5) Inne ustalenia planistyczne: Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych 

15. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: E (tereny oznaczone 

na zaJączniku nr 1) - strefa techniczna ochronna, wraz z istniejącą na”owietrzną linią elektroenergetyczną. 

1) ustala się: 
a) ”rzebieg na”owietrznej linii elektroenergetycznej `redniego na”ięcia wraz ze strefą techniczną 

ochronną; 
2) do”uszcza się: 

a) ”rzebudowę i remont linii elektroenergetycznej, 

b) zmianę szeroko`ci strefy ochronnej linii w porozumieniu z wJa`cicielem sieci. 

16. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: EE (teren stacji trans-

formatorowej SN/110 kV oznaczony na zaJączniku nr 1), EE1, EE2, EE3, EE4 (tereny stacji transformato-

rowych 15ł0,4kV oznaczone na zaJączniku nr 1), 36EE, 37EE, 38EE, 39EE (tereny stacji transformatoro-

wych 15ł0,4kV oznaczone na zaJączniku nr 2) - teren stacji transformatorowej z dopuszczeniem wydzie-

lenia terenu ”od stację, 

1) ustala się: 
a) przebieg na”owietrznej lub kablowej linii elektroenergetycznej `redniego na”ięcia; 

b) budowę stacji transformatorowej murowanej, kontenerowej lub sJu”owej, 
c) ”rzebudowę lub modernizację istniejącej stacji transformatorowej, 

d) wysoko`ć zabudowy do 1 kondygnacji, dach dowolny, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy minimum 5,0 m od granicy dziaJki z drogą, 
f) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJej drogi, 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej uchwaJy; 
3) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 4 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 
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17. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunkach planu, symbolem 1 Zc (teren ozna-

czony na zaJączniku nr 2) - teren istniejącego cmentarza 

1) ustala się: 
a) zachowanie dotychczasowego uwytkowania terenuŁ 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej uchwaJy; 
3) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 4 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 

18. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunkach planu, symbolem KDZ (tereny ozna-

czone na zaJączniku nr 1), 03 KDL, 06 KDL (tereny oznaczone na zaJączniku nr 2) - teren lokalizacji istnie-

jącej drogi wojewódzkiej 

1) ustala się: 
a) utrzymanie dotychczasowego przebiegu drogi, 

b) szeroko`ć nawierzchni utwardzonej - minimum 7,0 m, 

c) utrzymanie przebiegu infrastruktury technicznej; 

2) Śo”uszcza się: 
a) poszerzenie pasa technicznego drogi - do 20,0 m, 

b) zmianę klasy drogi, 
c) ”rowadzenie ”rac związanych z remontem i ”rzebudową drogi, 
d) remont i ”rzebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, 
e) prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie drogi, 

f) w”rowadzenie zatoki autobusowej dla obsJugi ruchu ”asawerskiego, 
g) budowę nowych lub ”oszerzenie istniejących zjazdów, 
h) zmianę nawierzchni drogi, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej uchwaJy; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 4 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 
5) zasady obsJugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej zgodnie z § 4 ust. 9 niniejszej uchwaJy; 

19. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunkach planu, symbolem KDL (tereny ozna-

czone na zaJączniku nr 1), 01 KDL, 02 KDL, 07KDL (tereny oznaczone na zaJączniku nr 2) - teren lokaliza-

cji istniejącej drogi ”owiatowej 

1) ustala się: 
a) utrzymanie dotychczasowego przebiegu drogi, 

b) szeroko`ć ”asa nawierzchni utwardzonej - minimum 5,50 m, 

c) utrzymanie przebiegu infrastruktury technicznej; 

2) Śo”uszcza się: 
a) ”rowadzenie ”rac związanych z remontem i ”rzebudową drogi, 
b) remont i ”rzebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, 
c) prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie drogi, 

d) w”rowadzenie zatoki autobusowej dla obsJugi ruchu ”asawerskiego, 
e) budowę nowych lub ”oszerzenie istniejących zjazdów, 
f) zmianę nawierzchni drogi, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej uchwaJy; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 4 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 
5) zasady obsJugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej zgodnie z § 4 ust. 9 niniejszej uchwaJy; 

20. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunkach planu, symbolem KDG (tereny ozna-

czone na zaJączniku nr 1), 

1) ustala się: 
a) utrzymanie dotychczasowego przebiegu drogi, 

b) szeroko`ć ”asa utwardzonego - minimum 4,50 m, 

c) utrzymanie przebiegu infrastruktury technicznej; 

2) do”uszcza się: 
a) ”rowadzenie ”rac związanych z remontem i ”rzebudową drogi, 
b) remont i ”rzebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, 
c) prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie drogi, 

d) w”rowadzenie zatoki autobusowej dla obsJugi ruchu ”asawerskiego, 
e) budowę nowych lub ”oszerzenie istniejących zjazdów, 
f) zmianę nawierzchni drogi, 
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3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej uchwaJy; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 4 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 
5) zasady obsJugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej zgodnie z § 4 ust. 9 niniejszej uchwaJy; 

21. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunkach planu, symbolem KDW (tereny 

oznaczone na zaJączniku nr 1), 04 KDW, 05 KDW, 08 KDW (tereny oznaczone na zaJączniku nr 2) - teren 

lokalizacji istniejących ”rojektowanych dróg wewnętrznych 

1) ustala się: 
a) szeroko`ć ”asa drogi - do 12,0 m, 

b) szeroko`ć ”asa utwardzonego - do 6,0 m, 

2) do”uszcza się: 
a) ”rowadzenie ”rac związanych z remontem i ”rzebudową, zmianę nawierzchni drogi, 
b) prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie drogi, 

c) wykonanie zjazdów, 
d) zmianę ”rzebiegu drogi w uzgodnieniu w wJa`cicielem gruntów, 
e) likwidację drogiŁ 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej uchwaJy; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 4 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 
5) zasady obsJugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej zgodnie z § 4 ust. 9 niniejszej uchwaJy; 

22. Przebieg elektroenergetycznych linii kablowych `redniego na”ięcia wraz z towarzyszącą infra-

strukturą, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem - KT. 

1) do”uszcza się: 
a) ”rowadzenie linii kablowych `redniego na”ięcia wraz z towarzyszącymi sieciami w ”asach dróg 

gminnych, dróg wewnętrznych, oraz ”rzez tereny rolne i rowy melioracyjne, 

b) zmianę ”rzebiegu linii kablowychŁ 
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej uchwaJy; 
3) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 4 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 
4) zasady obsJugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej zgodnie z § 4 ust. 9 niniejszej uchwaJy; 

23. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem: SOE - strefa ochrony eks”ozycji wnętrza 

wsi KierzkówŁ 

1) Ustala się strefę ochrony eks”ozycji historycznego wnętrza wsi Kierzków; 
2) źakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych, oraz innych obiektów mogących zakJócić widok na krajobraz 

kulturowy w obszarze strefy ochrony ekspozycji. 

3) do”uszcza się: ”rowadzenie infrastruktury technicznejŁ 
RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 6. Zmienia się za zgodą Rady Miejskiej ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego, 

nie stanowiących zwartego kom”leksu uwytków rolnych, na cele nierolnicze pod fundamenty wiew i drogi 

serwisowe - eksploatacyjne oraz funkcje w planie, o Jącznej ”owierzchni 5,936 ha, w tym klasy III o po-

wierzchni 1,076 ha, klasy IV o powierzchni 3,50 ha, klasy V o powierzchni 1,11 ha, i RVI o powierzchni 

0,45 ha, z ”odziaJem na symbole w planie: 

Nazwa 

symbolu 

planu 

Nr dziaJek R III 

a (w ha) 

R III b 

(w ha) 

R IV 

a (w ha) 

R IV b 

(w ha) 

I IV 
(w ha) 

Ps IV 

(w ha) 

I V 
(w ha) 

I VI 
(w ha) 

R V 

(w ha) 

R VI 

(w ha) 

10 MN 171/1 0,036 - - - - - - - 0,060 - 

27 MN 141/1 - 0,060 0,070 - - - - - - - 

6 MW 171/1 - 0,140 - - - - - - - - 

2 U 622, 623, 624 - - - 0,220 - - - - 0,070 - 

1 EW/R 551/8, 542, 539/3, 

619, 593, 627, 699, 

674, 606, 553, 536, 

609, 604/1, 713, 745, 

755, 715, 570, 736, 

554 

- 0,490 0,680 0,7 0,250 0,46 0,420 - 0,330 0,390 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 81 ｦ 10552 ｦ Poz. 1527 

 

2 EW/R 635 - - 0,030 - - - - - 0,060 - 

3 EW/R 20, 39, 14, 633 - 0,270 0,01 0,300 - - - - - - 

4 EW/R 24 - - - 0,100 - - - - 0,70 - 

5 EW/R 254 - - - 0,190 - - - - - - 

6 EW/R 341/6 - - 0,05 0,13 - - - - - - 

7 EW/R 482, 497, 509, 288 - 0,080 0,230 0,070 0,08 - - - 0,11 0,06 

§ 7. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala 

się jednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 20%Ł 

§ 8. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy My`libórzŁ 

§ 9. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego i podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 

My`libórzŁ 

 

 Przewodniczący: 
 

Mariusz Norsesowicz 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LXV/512/2010 

Rady Miejskiej w My`liborzu 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LXV/512/2010 

Rady Miejskiej w My`liborzu 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LXV/512/2010 

Rady Miejskiej w My`liborzu 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 

ROźSTRźYGNIĘCIś O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MPZP 

GMINY MY_LIBÓRź 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.) Rada Miejska w My`liborzu rozstrzyga o uwagach wniesionych 

w trakcie wyJowenia ”rojektu MPźP Gminy My`libórz, w miejscowo`ci Kierzków, w terminie 14 dni po 

okresie wyJowenia 

W okresie wyJowenia oraz terminie 14 dni ”o wyJoweniu ”rojektu ”lanu nie wniesiono uwagŁ 
 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LXV/512/2010 

Rady Miejskiej w My`liborzu 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 

ROźSTRźYGNIĘCIś O SPOSOBIś RśALIźACJI źAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TśCHNICźNśJ NALśvĄCYCH ŚO źAŚAK WIASNYCH GMINY 
ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy na obszarze 

objętym ustaleniami ”lanu związane są z realizacją wodociągu i kanalizacji sanitarnej, realizacją ulicŁ 

2. W zakresie realizacji zaopatrzenia w wodę ”rzewiduje się: 

a) modernizację istniejących sieci i urządzeL wodociągowych 

3. W zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej ”rzewiduje się: 

a) budowę sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z ”rzyJą-
czami, w miejscowo`ciach: Kierzków, 

b) rozbudowę i modernizację istniejących sieci i urządzeL kanalizacyjnychŁ 
 Powywsze sieci zao”atrzenia w wodę i kanalizacji sanitarnej będą ”rowadzone w liniach rozgraniczają-

cych drógŁ 

4. W zakresie inwestycji drogowych ”rzewiduje się: 

a) modernizację istniejących dróg dojazdowych, 
b) budowę dróg serwisowych-dojazdowych do wiew. 

5. W zakresie inwestycji elektroenergetycznych ”rzewiduje się: 

a) modernizację istniejących sieci i urządzeL na ”odstawie zbilansowanych ”otrzeb 

6. Powywsze zadania finansowane będą czę`ciowo ze `rodków ”ozabudwetowych uzyskiwanych z rów-
nych uródeJ (fundusze unijne i inne, w tym `rodki ”rywatnych inwestorów) ”rzy udziale `rodków wJa-

snych gminy, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami o finansach publicznych. 
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