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§ 6. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo–ewódz-

twa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązu–ącą od dnia 1 wrze`nia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

 

Andrzej Kaczorkiewicz 

 
1327 

 

1328 
1328 

UCHWAIA NR XLVI/370/10 

 RADY MIEJSKIEJ W BIAIYM BORZE 

 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenów ”oJowonych 

w gminie BiaJy Bór ｭZes”óJ elektrowni wiatrowych Śrzonowo, Ste”ieL, Bisku”ice, BiaJa 

w gminie BiaJy Bórｬ. 

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

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

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 

i z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w BiaJym Borze 

uchwala, co nastę”u–e: 

RozdziaJ 1 

Prze”isy Ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXIII/263/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. o ”rzystą”ieniu do s”orzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭźes”óJ ele—trowni wiatrowych Śrzonowo, 
Ste”ieL, Bis—u”ice, BiaJa w gminie BiaJy Bórｬ, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarun—owaL 

i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy BiaJy Bór ”rzy–ętym uchwaJą Nr XXVIII/268/01 Rady 

Miejskiej w BiaJym Borze z dnia 6 wrze`nia 2001 r. zmienionym uchwaJami Rady Miejskiej w BiaJym Bo-

rze: Nr XXIII/185/08 z dnia 24 wrze`nia 2008 r. oraz Nr XXXVII/295/09 z dnia 5 listopada 2009 r. 

uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenów ”oJowonych w gminie BiaJy 
Bór, ”od nazwą ｭźes”óJ ele—trowni wiatrowych Śrzonowo, Ste”ieL, Bis—u”ice, BiaJa w gminie BiaJy Bórｬ. 

2. Plan obejmu–e obszar ”oJowony w czę`ci obrębów geodezy–nych: BiaJa, Śrzonowo, Kazimierz, Bi-

s—u”ice, Ste”ieL, oraz BiaJy Bór (05) o Jączne– ”owierzchni 3Ł110 ha. Granice ”lanu ”rzedstawione są na 
rysunku planu. 

3. Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”u–ące zaJączni—i: 

1) zaJączni— nr 1 - rysunek planu w s—ali 1: 2000 s—Jada–ący się z 6 czę`ci oznaczonych –a—o ARKUSź 
Nr 1(6), ARKUSZ Nr 2(6), ARKUSZ Nr 3(6), ARKUSZ Nr 4(6), ARKUSZ Nr 5(6) i ARKUSZ Nr 6(6); 

2) zaJączni— nr 2 - wyrys z rysunku studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzenne-

go gminy BiaJy Bór z oznaczeniem granic obszaru ob–ętego ”lanem miejscowym; 

3) zaJączni— nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Mie–s—ie– w BiaJym Borze o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

4) zaJączni— nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Mie–s—ie– w BiaJym Borze o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz 

zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
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§ 2. Plan, o —tórym mowa w § 1 o—re`la: 

1) ”rzeznaczenie terenów; 
2) zasady —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obie—tów, ws—auni—i intensywno`ci zabudowy i zasady 

”odziaJu; 
3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i zdrowia ludzi; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów; 
5) szczególne warun—i zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu, w tym zakaz 

zabudowy; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów —omunikacji oraz infrastruktury technicznej; 

7) staw—i ”rocentowe na ”odstawie —tórych ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związ-

ku z uchwaleniem planu miejscowego. 

§ 3. Na rysun—u ”lanu obowiązu–ącymi ustaleniami ”lanu są nastę”u–ące oznaczenia graficzne: 

1) granice obszaru ob–ętego ”lanem; 

2) linie rozgranicza–ące tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) nie”rze—raczalne linie zabudowy dla lica wiew ele—trowni wiatrowych; 
4) granice stref ochrony stanowisk archeologicznych; 

5) granice strefy ochrony kom”ozyc–i zes”oJu ”ar—owo-dworskiego, 

6) budyn—i ob–ęte ochroną —onserwators—ą; 
7) granice terenów ob–ętych ochroną ”rzyrodniczą; 
8) symbole literowe oznacza–ące ”rzeznaczenie terenów: 

a) R - tereny rolnicze 

b) ZL - tereny lasów, 
c) WS - tereny wód otwartych `ródlądowych, 
d) PG - udo—umentowane zJowe surowców naturalnych, 

e) R/PE - tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji instalacji do produkcji energii elektrycznej 

/elektrowni wiatrowych/ z infrastru—turą towarzyszącą, 
f) KD-G - tereny dróg ”ublicznych —lasy gJówne–, 
g) KD-Z - tereny dróg ”ublicznych —lasy zbiorcze–, 
h) KD-L - tereny dróg ”ublicznych —lasy lo—alne–, 
i) KDW - tereny dróg wewnętrznych; 

9) symbole cyfrowo-literowe gdzie ”ierwsza cyfra o—re`la numer ar—usza, druga cyfra o—re`la —ole–ny 
numer wyodrębnionego terenu na ar—uszu a litery o—re`la–ą ”rzeznaczenie wyodrębnionego terenu: 
a) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, 

c) RM - tereny zabudowy zagrodowej, 

d) P/MN - tereny zabudowy produkcyjnej z dopuszczeniem towarzyszące– fun—c–i mieszkalnej, 

e) U - tereny usJug, 
f) US - tereny sportu i rekreacji, 

g) ZP - tereny zieleni urządzone–, 
h) W - tereny infrastruktury technicznej - wodociągiŁ 

RozdziaJ 2 

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

§ 4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem RłPś, ustala się: 

1) przeznaczenie 

a) tereny rolnicze - poza terenami zainwestowanymi, 

b) tereny lo—alizac–i instalac–i wy—orzystu–ących siJę wiatru do ”rodu—c–i energii (ele—trownie wiatro-

we) wraz z urządzeniami technologicznymi, 

c) tereny ”laców i dróg technologicznych (dla celów montawowych, serwisowych oraz obsJugi ”rzy-

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

obowiązu–ących w tym zakresie norm i odrębnych ”rze”isów branwowych, 
e) do”uszcza się ta—we budowę instalac–i do ”omiaru ”ręd—o`ci i kierunku wiatru; 
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2) zasady —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obie—tów: 
a) do”uszcza się Jącznie lo—alizac–ę nie więce– niw 65 ele—trowni wiatrowych o mocy nie wię—sze– niw 

5,0 MW —awda, 
b) wyso—o`ć caJ—owita nie więce– niw 190,0 m ponad poziom terenu, 

c) do”uszcza się lo—alizowanie wiew ele—trowni wiatrowych na granicy nieruchomo`ci z zachowa-

niem o—re`lonych na rysun—u ”lanu nie”rze—raczalnych linii zabudowy, z zastrzeweniem pkt 3 lit. a, 

d) ostateczna ilo`ć, ”arametry i lo—alizac–a ”oszczególnych wiew ele—trowni wiatrowych ustalone 
zostaną w projekcie budowlanym, ”o ”rze”rowadzeniu ”ostę”owania w s”rawie oceny oddziaJy-

wania na `rodowis—o, z zastrzeweniem lit. a, b, c, 

e) wszystkie elementy —onstru—c–i wiewy i turbiny ”owinny być ”omalowane na kolor jasny, paste-

lowy, nie —ontrastu–ący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refle—sów `wietlnych, 
f) elektrownie wiatrowe wymaga–ą ozna—owania ”rzesz—odowego `wietlnego i kolorystycznego, 

nocnego oraz dziennego, zgodnie z obowiązu–ącymi przepisami, 

g) do”uszcza się geodezy–ne wydzielenie terenów zainwestowanych (tereny ele—trowni wiatrowych 
wraz z placami, drogi technologiczne, stacje elektroenergetyczne, infrastruktura techniczna - 

związane z funkcjonowaniem elektrowni); 

3) zasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i zdrowia ludzi: 

a) usytuowanie wiew ele—trowni wiatrowych w stosun—u do istnie–ące– o—oliczne– zabudowy oraz 
planowanej zabudowy w planach miejscowych obowiązu–ących w dniu podejmowania niniejszej 

uchwaJy musi za”ewniać zachowanie do”uszczalnego ”oziomu haJasu wymaganego przepisami 

odrębnymi, 

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

nie ”rzeznaczonych do zainwestowania ”rzywrócić dotychczasowy s”osób uwyt—owania terenu, 
c) ”lanowany zes”óJ ele—trowni wiatrowych –est ”rzedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaJywać 

na `rodowis—o, i wymaga ”rze”rowadzenia ”ostę”owania w s”rawie oceny oddziaJywania przed-

sięwzięcia na `rodowis—o - zgodnie z przepisami odrębnymi, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: na rysun—u ”lanu ws—azano strefy WIII ograni-

czone– ochrony —onserwators—ie– stanowis— archeologicznych, ”olega–ące– na ”rowadzeniu interwen-

cy–nych badaL archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych, na —tórych obowiązu–e: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycy–nych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabyt—ów, 
b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratun—owych na zasadach o—re`lonych ”rze”isami 

szczególnymi dotyczącymi ochrony zabyt—ów; 
5) szczególne warun—i zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu w tym zakaz 

zabudowy: 

a) na wszystkich wyznaczonych terenach RłPś ustala się za—az zalesieL oraz za—az budowy obiek-

tów naziemnych nie związanych z funkcjonowaniem zes”oJu ele—trowni wiatrowych, za wy–ąt-

kiem obie—tów infrastru—tury techniczne–, 
b) obiekty o wyso—o`ci 100,0 m i więce– nad ”oziom terenu, ”odlega–ą zgJoszeniu do Prezesa Urzę-

du Lotnictwa Cywilnego w trybie o—re`lonym przepisami szczególnymi, 

c) obiekty o wyso—o`ci 50,0 m i więce– nad ”oziom terenu, ”odlega–ą zgJoszeniu do wJa`ciwego or-

ganu nadzoru nad lotnictwem wojskowym w trybie o—re`lonym przepisami szczególnymi, 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów —omunikacji oraz infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga —omuni—acy–na terenów z dróg ”ublicznych oraz z dróg wewnętrznych ”o”rzez drogi 
technologiczne z placami technologicznymi, obsJugu–ące ”oszczególne obie—ty oraz ”rzylegJe grunty 

rolne, 

b) parametry techniczne z–azdów z dróg ”ublicznych i wewnętrznych —sztaJtować zgodnie z zasa-

dami i procedurami o—re`lonymi w ”rze”isach odrębnych, 
c) nawierzchnie ”laców i dróg technologicznych - utwardzone lub uszlachetnione, 

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

frastruktury technicznej - związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, 

e) ele—trownie nalewy ”oJączyć ze stac–ą ele—troenergetyczną ”odziemnymi liniami kablowymi `red-

niego na”ięcia, 
f) stacje elektroenergetyczne oraz sieci nadziemne i podziemne ”rowadzone wzdJuw dróg ”ublicz-

nych nalewy sytuować w odlegJo`ci o—re`lone– odrębnymi przepisami, 

g) elektrownie będą ”racowaJy bezobsJugowo, w związ—u z tym nie zachodzi potrzeba uzbrojenia te-

renu w sieci wodociągowe i —analizacy–ne dla ”otrzeb zes”oJu wiatra—ów, 
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h) do”uszcza się ”rzebudowę istnie–ących sieci w przypadku kolizji z projektowanym obiektem bu-

dowlanym (zes”oJem elektrowni wiatrowych), 

i) do”uszcza się budowę nowych, oraz ”rzebudowę i rozbudowę istnie–ących sieci uzbro–enia tech-

nicznego sJuwących zas”o—a–aniu ”otrzeb ludno`ci zgodnie z programami dotyczącymi poszcze-

gólnych systemów o parametrach: 

ｦ wodociągi - `rednice od Ø 50 do Ø 150, 

ｦ kanalizacja - `rednice —ole—tory grawitacy–ne od Ø 160 do Ø 200, —ole—tory tJoczne od Ø 90 

do Ø 110, 

ｦ gaz - `rednice gazociągu `redniego ci`nienia do ŚN 300, gazociągu wyso—iego ci`nienia do 
DN 700; 

7) staw—ę na ”odstawie —tóre– ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwa-

leniem planu miejscowego - 30% dla terenów ”od ele—trowniami wiatrowymi oraz placami technolo-

gicznymi, 0% dla terenów ”ozostaJychŁ 

§ 5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny rolnicze; 

b) do”uszcza się wy—orzystanie terenu ”od budowę dróg technologicznych i z–azdów z dróg ”u-

blicznych i wewnętrznych, sieci ”odziemnych i nadziemnych `redniego i wyso—iego na”ięcia oraz 
infrastruktury technicznej - związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, 

c) do”uszcza się ”rzebudowę istnie–ących sieci w przypadku kolizji z projektowanym obiektem bu-

dowlanym (zes”oJem elektrowni wiatrowych), 

2) zasady ochrony `rodowis—a i przyrody: na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem graficz-

nym ”oJowonym w granicach obszaru chronionego krajobrazu ｭO—olice vydowo-BiaJy Bórｬ, obowiązu–ą 
rygory o—re`lone w uchwale Nr XXXII/375/09 Sejmi—u Wo–ewództwa źachodnio”omorskiego z dnia 

15 wrze`nia 2009 r. w s”rawie obszarów chronionego —ra–obrazu (ŚzŁ UrzŁ Wo–Ł źachŁ Nr 66, 

poz. 1804; z 2010 r. Nr 10, poz. 196); 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: na rysun—u ”lanu ws—azano strefy WIII ograni-

czonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ”olega–ące– na ”rowadzeniu interwen-

cy–nych badaL archeologicznych; w przypadku realizacji w tych strefach inwestycji, o —tórych mowa 

w pkt 1 litŁ b, c, inwestor zobowiązany –est do: 
a) ws”óJdziaJania w zakresie zamierzeL inwestycy–nych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabyt—ów, 
b) ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratun—owych na zasadach o—re`lonych ”rze”isami 

szczególnymi dotyczącymi ochrony zabyt—ów; 
4) szczególne warun—i zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu: 

a) na wszyst—ich wyznaczonych terenach R ustala się za—az zalesieL oraz budowy obie—tów na-

ziemnych nie związanych z funkcjonowaniem zes”oJu ele—trowni wiatrowych, za wy–ąt—iem 

obie—tów infrastru—tury techniczne–, 
b) do”uszcza się budowę nowych, oraz ”rzebudowę i rozbudowę istnie–ących sieci uzbro–enia tech-

nicznego sJuwących zas”o—a–aniu ”otrzeb ludno`ci zgodnie z programami dotyczącymi poszcze-

gólnych systemów o parametrach: - wodociągi - `rednice od Ø 50 do Ø 150, - kanalizacja - `red-

nice kolektory grawitacyjne od Ø 160 do Ø 200, —ole—tory tJoczne od Ø 90 do Ø 110, - gaz - 

`rednice gazociągu `redniego ci`nienia do ŚN 300, gazociągu wyso—iego ci`nienia do ŚN 700; 
c) na terenach oznaczonych symbolem graficznym i literami PG usytuowane są: udo—umentowane 

zJowe —redy i torfu (PG1) oraz udokumentowane zJowe —ruszyw mineralnych (PG2); eksploatacja 

zJów zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) do”uszcza się geodezy–ne wydzielenie terenów zainwestowanych (drogi technologiczne oraz in-

frastruktura techniczna - związane z funkcjonowaniem elektrowni); 

5) staw—ę na ”odstawie —tóre– ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwa-

leniem planu miejscowego - 0%. 

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

1) ”rzeznaczenie: tereny lasów; 
2) zakaz lokalizacji zabudowy 

3) zasady ochrony `rodowis—a i przyrody: na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem graficz-

nym ”oJowonym w granicach obszaru chronionego krajobrazu ｭO—olice vydowo-BiaJy Bórｬ, obowiązu–ą 
rygory o—re`lone w uchwale Nr XXXII/375/09 Sejmi—u Wo–ewództwa źachodnio”omorskiego z dnia 
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15 wrze`nia 2009 r. w s”rawie obszarów chronionego —ra–obrazu (ŚzŁ UrzŁ Wo–Ł źachŁ Nr 66, 

poz. 1804; z 2010 r. Nr 10, poz. 196); 

4) szczególne warun—i zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu: 
a) na rysun—u ”lanu ws—azano tereny, ”rzez —tóre do”uszcza się ”rowadzenie ”odziemnych sieci in-

frastru—tury techniczne– związanych z funkcjonowaniem zes”oJu ele—trowni wiatrowych metoda-

mi nie wymaga–ącymi wycinki drzew, 

b) w”rowadza się za—az zalesiania ”odmo—Jych obniweL terenowych; 
5) staw—ę na ”odstawie —tóre– ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwa-

leniem planu miejscowego - 0%. 

§ 7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem WS ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny wód ”owierzchniowych `ródlądowych, 
b) pod ciekami wodnymi do”uszcza się budowę sieci związanych z funkcjonowaniem elektrowni 

wiatrowych, w trybie o—re`lonym przepisami odrębnymi, 

c) do”uszcza się ”rzebudowę ”rze–azdu z dostosowaniem do wymaganych ”arametrów technicznych; 
2) staw—ę na ”odstawie —tóre– ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwa-

leniem planu miejscowego - 0%. 

§ 8. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 5Ł1ŁMW, 5Ł3ŁMW, 5Ł4ŁMW ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w tym zabudowa garawowo-gos”odarcza związana z funk-

c–ą miesz—alną, 
b) do”uszcza się ”rowadzenie usJug na ”owierzchni nie wię—sze– niw 30% ”owierzchni caJ—owite– lo-

kalu miesz—alnego, oraz ada”tac–ę ”omieszczeL technicznych zbędnych dla obsJugi budyn—ów; 
2) zasady —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obie—tów i wskauni—i intensywno`ci zabudowy z zastrze-

weniem pkt 3: 

a) linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) ”owierzchnia zabudowy: nie więce– niw 40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
c) powierzchnia biologicznie czynna: nie mnie– niw 20% ”owierzchni dziaJ—i budowlanej, 

d) wyso—o`ć budyn—ów: do 12,0 m, 

e) geometria dachów: s”adziste o nachyleniu 30-50st, 

f) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę oraz rozbiór—ę istnie–ących budyn—ów, 
g) do”uszcza się ”odziaJ wtórny w celu ”owię—szenia nieruchomo`ci, lub regulac–i granic między są-

siadami; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: ustala się ochronę —onserwators—ą budyn—ów 
mieszkalnych usytuowanych na terenach 5.1.MW, 5.3.MW oznaczonych na rysunku planu symbolem 

graficznym, w stosunku do —tórych obowiązu–e: 
a) na—az zachowania wyso—o`ci budyn—u, nachylenia gJównych ”oJaci dachowych, wymiarów i roz-

”lanowania otworów o—iennych i drzwiowych, 

b) do”uszcza się rozbudowę budyn—ów od strony elewac–i ogrodowe–; czę`ci dobudowane nie mogą 
być wywsze niw budyne— istnie–ący, 

c) do”uszcza się wy—onanie o—ien ”oJaciowych w celu do`wietlenia ”oddasza, 
d) do”uszcza się rozbiór—ę budyn—ów w zJym stanie technicznym po uprzednim wykonaniu inwenta-

ryzacji pomiarowo-fotograficznej i przekazaniu jednego egzemplarza do archiwum wJa`ciwego 
urzędu —onserwators—iemu. 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg ”ublicznych i wewnętrznych; na terenie za”ewnić miejsca postojowe 

samochodów miesz—aLców w ilo`ci nie mnie–sze– niw 1 mie–scełlo—al miesz—alny, licząc w tym garawe 

b) uzbrojenie techniczne - wJączenie do istnie–ących sieci infrastru—tury techniczne–; do czasu reali-
zac–i —analizac–i sanitarne– do”uszcza się indywidualne rozwiązania gos”odar—i `cie—owe–; do-

”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istnie–ących urządzeL; 
5) staw—ę na ”odstawie —tóre– ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwa-

leniem planu miejscowego - 0%. 
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§ 9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5.2.MN/U ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usJugami, w tym zabudowa garawowo-gospodarcza 

związana z fun—c–ą miesz—alną i usJugową, 
b) do”uszcza się lo—alizac–ę usJug wbudowanych na ”owierzchni nie wię—sze– niw 40% ”owierzchni 

caJ—owite– budyn—u mieszkalnego, lub w wyodrębnionym budyn—u usJugowym z obiektami towa-

rzyszącymi (place gospodarcze, parkingi itp.) usytuowanym na terenie nie prze—racza–ącym 50% 

”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
2) zasady —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obie—tów i ws—auni—i intensywno`ci zabudowy: 
a) linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) ”owierzchnia zabudowy: nie więce– niw 50% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
c) powierzchnia biologicznie czynna: nie mnie– niw 20% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
d) wyso—o`ć budyn—ów: mieszkalno-usJugowych do 12,0 m, usJugowych wolnosto–ących do 7,5 m, 

e) geometria dachów: s”adziste o nachyleniu 30-50 st, 

f) do”uszcza się równiew ”rzebudowę i rozbudowę istnie–ących budyn—ów, 
g) wy—lucza się ”odziaJ wtórny nieruchomo`ci; 

3) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 

a) dojazd z ”rzylegJe– drogi ”ubliczne–; 
b) na terenie nieruchomo`ci za”ewnić miejsca postojowe samochodów miesz—aLców w ilo`ci nie 

mnie–sze– niw 1 miejsce/lokal miesz—alny, licząc w tym garaw oraz nie mnie– niw 2 stanowiska dla 

usJug handlu i gastronomii, 

c) uzbrojenie techniczne - wJączenie do istnie–ących sieci infrastru—tury techniczne–; do czasu reali-
zac–i —analizac–i sanitarne– do”uszcza się indywidualne rozwiązania gos”odar—i `cie—owe–; do-

”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istnie–ących urządzeL; 
4) staw—ę na ”odstawie —tóre– ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwa-

leniem planu miejscowego - 0%. 

§ 10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5Ł5ŁPłMN ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) zabudowa produkcyjna, w tym rolnicza z dopuszczeniem lo—alizac–i towarzyszące– fun—c–i miesz-

kalnej, 

b) w obrębie dziaJ—i budowlane– do”uszcza się budowę –ednego lo—alu mieszkalnego lub jednego bu-

dynku jednorodzinnego, 

c) do”uszcza się utrzymanie lokalizacji stacji bazowej telefonii bezprzewodowej GSM; 

2) zasady —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obie—tów i ws—auni—i intensywno`ci zabudowy z zastrze-

weniem pkt 4: 

a) linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) ”owierzchnia zabudowy: nie więce– niw 40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
c) powierzchnia biologicznie czynna: nie mnie– niw 20% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, w tym zie-

leL izolacy–na, 
d) wyso—o`ć budyn—ów do 12,0 m, 

e) geometria dachów: budyn—ów ”rodu—cy–nych - nie ustala się, budyn—ów mieszkalnych - dachy 

spadziste o nachyleniu 30-50 st, 

f) do”uszcza się równiew ”rzebudowę i rozbudowę istnie–ących budyn—ów, z zastrzeweniem pkt 4; 

3) zasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i zdrowia ludzi: 

a) za—azu–e się lo—alizac–i ”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, 
w rozumieniu ”rze”isów odrębnych, 

b) wzdJuw granicy sąsiadu–ące– z terenami zabudowy miesz—aniowe– nalewy do—onać nasadzeL zieleni 
izolacyjnej wysokiej z gatun—ów zimozielonych - w formie szpaleru, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 
a) ustala się strefę ochrony —onserwators—ie– zes”oJu ”ar—owo-dwors—iego na terenie —tóre– obowiązu–e: 

ｦ zachowanie u—Jadu ”rzestrzennego w zakresie usytuowania dworu i budyn—ów gos”odar-

czych ob–ętych ochrona —onserwators—ą o —tórych mowa w pkt 4 lit. b oraz c, 

ｦ zachowanie alei `wier—owe– w”isane– wraz z ”rzylegJym parkiem do re–estru zabyt—ów, 
ｦ za—az wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ci, 
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b) ustala się ochronę —onserwators—ą dworu oznaczonego na rysun—u ”lanu oznaczonych na rysun-

ku planu symbolem graficznym i literą A, w stosun—u do —tórego obowiązu–e: 
ｦ na—az zachowania wyso—o`ci budyn—u, —sztaJtu dachu, ”odziaJów archite—tonicznych elewac–i, 

wymiarów i roz”lanowania otworów o—iennych i drzwiowych oraz detali architektonicznych, 

ｦ nakaz stosowania tradycyjnych materiaJów budowlanych ”rzy wymianie zniszczonych ele-

mentów, 
ｦ zakaz rozbudowy, 

ｦ do”uszcza się zewnętrzne ocie”lenie budyn—u ”od warun—iem odtworzenia detali architekto-

nicznych, 

c) ustala się ochronę —onserwators—ą budyn—ów gos”odarczych oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolem graficznym, w stosun—u do —tórych obowiązu–e: 
ｦ na—az zachowania: wyso—o`ci budyn—ów, nachylenia gJównych ”oJaci dachowych, wymia-

rów i roz”lanowania otworów o—iennych i drzwiowych, 

ｦ do”uszcza się rozbudowę budyn—ów ”od warun—iem zachowania i zastosowania na nowych 

czę`ciach wystro–u elewac–i (materiaJy wy—oLczeniowe, detale archite—toniczne) oraz zasto-

sowania materiaJów tradycy–nych; czę`ci dobudowane nie mogą być wywsze niw budyne— 
istnie–ący, 

ｦ do”uszcza się wy—onanie o—ien ”oJaciowych w celu do`wietlenia ”oddasza, 
ｦ do”uszcza się rozbiór—ę budyn—ów w zJym stanie technicznym po uprzednim wykonaniu in-

wentaryzacji pomiarowo-fotograficznej i przekazaniu jednego egzemplarza do archiwum wJa-

`ciwego urzędu konserwatorskiemu. 

5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 

a) dojazd do terenu 5.5.P/MN z drogi publicznej - powiatowej KD-Z i drogi wewnętrznej KDW, do 

terenu 5.8.P/MN z drogi publicznej - powiatowej KD-Z; 

b) na terenie nieruchomo`ci za”ewnić mie–sca ”osto–owe dla ”o–azdów trans”ortu związanego 

z prowadzeniem dziaJalno`ci gos”odarcze–, oraz dla samochodów miesz—aLców, 
c) uzbrojenie techniczne - wJączenie do istnie–ących sieci infrastru—tury techniczne–; do czasu reali-

zac–i —analizac–i sanitarne– do”uszcza się indywidualne rozwiązania gos”odar—i `cie—owe–; do-

”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istnie–ących urządzeL; 
6) staw—ę na ”odstawie —tóre– ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwa-

leniem planu miejscowego - 0%. 

§ 11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5Ł8ŁPłMN ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) zabudowa produkcyjna z dopuszczeniem lo—alizac–i towarzyszące– funkcji mieszkalnej, 

b) w obrębie dziaJ—i budowlane– do”uszcza się budowę –ednego lo—alu mieszkalnego lub jednego bu-

dynku jednorodzinnego, 

c) za—az wydzielania dziaJe— ”rzeznaczonych wyJącznie dla zabudowy mieszkaniowej, 

2) zasady —sztaJtowania Jadu przestrzennego oraz parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obie—tów i ws—auni—i intensywno`ci zabudowy: 
a) linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) ”owierzchnia zabudowy: nie więce– niw 40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
c) powierzchnia biologicznie czynna: nie mnie– niw 20% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, w tym zie-

leL izolacy–na, 
d) wyso—o`ć budyn—ów: ”rodu—cy–nych do 12,0 m, mieszkalnych do 9,5 m, 

e) geometria dachów: budyn—ów ”rodu—cy–nych - nie ustala się, budyn—ów mieszkalnych - dachy 

spadziste o nachyleniu 30-50 st, 

f) do”uszcza się wtórny ”odziaJ nieruchomo`ci ”rzy s”eJnieniu warun—ów: 
ｦ minimalna ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– - 5000 m2 

ｦ minimalna szero—o`ć frontu dziaJ—i - 50 m 

ｦ granice dziaJe— ”rosto”adJe do granicy ”rzylegJych dróg z toleranc–ą 300 (nie dotyczy tró–—ą-
tów widoczno`ci) 

ｦ do”uszcza się wydzielenie drogi wewnętrzne– obsJugu–ące– dziaJ—i budowlane ”o ”odziale 

3) zasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i zdrowia ludzi: 

a) za—azu–e się lo—alizac–i ”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, 
w rozumieniu ”rze”isów odrębnych, 

b) wzdJuw granic dziaJe— budowlanych nalewy do—onać nasadzeL zieleni izolacy–ne– wyso—ie– z gatun-

—ów zimozielonych - w formie szpaleru; 
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4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 

a) dojazd z drogi publicznej - powiatowej KD-Z i dróg wewnętrznych, 
b) na terenie nieruchomo`ci za”ewnić mie–sca ”osto–owe dla ”o–azdów trans”ortu związanego 

z prowadzeniem dziaJalno`ci gos”odarcze–, oraz dla samochodów miesz—aLców, 
c) uzbrojenie techniczne - wJączenie do istnie–ących sieci infrastru—tury techniczne–; do czasu reali-

zac–i —analizac–i sanitarne– do”uszcza się indywidualne rozwiązania gos”odar—i `cie—owe–; do-

puszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istnie–ących urządzeL; 
5) staw—ę na ”odstawie —tóre– ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwa-

leniem planu miejscowego - 30%. 

§ 12. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 3.1.RM, 3.2.RM, 3.3.RM, 4.1.RM, 

4Ł2ŁRM, 4Ł3ŁRM, 4Ł4ŁRM, ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa zagrodowa, 

2) zasady —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obie—tów i ws—auni—i intensywno`ci zabudowy: 
a) linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) ”owierzchnia zabudowy: nie więce– niw 60% ”owierzchni terenu, 
c) powierzchnia biologicznie czynna: nie mnie– niw 15% ”owierzchni terenu, 
d) wyso—o`ć budyn—ów: gos”odarczych do 12,0 m, mieszkalnych do 8,5 m, 

e) geometria dachów: budyn—ów gos”odarczych - nie ustala się, budyn—ów mieszkalnych - dachy 

spadziste o nachyleniu 30-50 st, 

f) do”uszcza się równiew ”rzebudowę i rozbudowę istnie–ących budyn—ów, 
g) do”uszcza się wydzielenie dziaJ—i budowlanej z nieruchomo`ci zgodnie z liniami rozgranicza–ący-

mi, wy—lucza się ”odziaJ wtórny wydzielone– dziaJ—i; 
3) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 

a) do–azdy istnie–ącymi drogami publicznymi - lokalnymi i wewnętrznymi; 

b) na terenie nieruchomo`ci za”ewnić mie–sca ”osto–owe dla ”o–azdów trans”ortu związanego 

z prowadzeniem dziaJalno`ci gos”odarcze–, 
c) uzbro–enie techniczne: do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istnie–ących urządzeL, oraz indy-

widualne systemy infrastruktury technicznej; 

4) staw—ę na ”odstawie —tóre– ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwa-

leniem planu miejscowego - 0%. 

§ 13. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6Ł1ŁU ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: tereny zabudowy usJugowe– - budyne— uwyteczno`ci ”ubliczne– - `wietlica wie–s—a; 
2) zasady —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obie—tów i ws—auni—i intensywno`ci zabudowy: 
a) linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) ”owierzchnia zabudowy: nie więce– niw 20% ”owierzchni terenu, 
c) powierzchnia biologicznie czynna: nie mnie– niw 50% ”owierzchni terenu, 
d) wyso—o`ć budyn—u: do 6,5 m, 

e) geometria dachów: s”adziste o nachyleniu 25-50 st, do”uszcza się utrzymanie dachu ”Jas—iego, 
f) wy—lucza się ”odziaJ wtórny terenu; 

3) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 

a) dojazd z drogi wewnętrzne–, 
b) liczba miejsc postojowych: nie mnie– niw 3 stanowiska dla samochodów osobowych, 
c) uzbrojenie techniczne - wJączenie do istnie–ących sieci infrastru—tury techniczne–; do czasu reali-

zac–i —analizac–i sanitarne– do”uszcza się indywidualne rozwiązania gos”odar—i `ciekowej; 

4) staw—ę na ”odstawie —tóre– ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwa-

leniem planu miejscowego - 0%. 

§ 14. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5Ł7ŁUS ustala się: 

1) przeznaczenie: tereny sportu i rekreacji - wiejskie boisko sportowe, z dopuszczeniem budowy budyn-

—u za”lecza soc–alnego, obie—tów re—reacy–nych oraz ”ar—ingu; 
2) zasady —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obie—tów i ws—auni—i intensywno`ci zabudowy: 
a) linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) ”owierzchnia zabudowy budyn—ów: nie więce– niw 10% ”owierzchni terenu, 
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c) powierzchnia biologicznie czynna: nie mnie– niw 60% ”owierzchni terenu, w tym zieleL izolacy–na, 
d) wyso—o`ć budyn—u: do 6,5 m, 

e) geometria dachu: spadziste o nachyleniu 25-50 st, 

f) dla obie—tów wyszczególnionych w pkt 1 do”uszcza się geodezy–ne wydzielenie dziaJe— budow-

lanych o ”owierzchni wyni—a–ące– z funkcji obiektu i przepisów szczególnych, ”rzy za”ewnieniu 
dojazdu z wydzielone– drogi wewnętrzne–; 

3) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 

a) dojazd z ”rzylegJe– drogi ”ubliczne– KŚ-Z, 

b) liczba miejsc postojowych nie mnie– niw: 8 stanowisk dla samochodów osobowych oraz 2 stano-

wis—a dla autobusów, 
c) w ”rzy”ad—u lo—alizac–i obie—tu soc–alnego —onieczna będzie budowa ”rzyJączy uzbro–enia tech-

nicznego z istnie–ących sieci; do czasu realizac–i —analizac–i sanitarne– do”uszcza się indywidualne 
rozwiązania gos”odar—i `cie—owe–; 

4) szczególne warun—i zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu: teren nalewy 
obsadzić zielenią izolacy–ną wyso—ą i `rednio”ienną, w tym gatunkami zimozielonymi; 

5) staw—ę na ”odstawie —tóre– ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związ—u 

z uchwaleniem planu miejscowego - 0%. 

§ 15. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5Ł6ŁźP ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: tereny zieleni urządzone–; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy, 

b) do”uszcza się zagos”odarowanie terenu obie—tami maJe– archite—tury, w uzgodnieniu z odpo-

wiednim organem dłs ochrony zabyt—ów, z zastrzeweniem pkt 4, 

c) wy—lucza się ”odziaJ wtórny nieruchomo`ci; 
3) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 

a) dojazd z ”rzylegJe– drogi ”ubliczne– KŚ-Z, 

b) teren nie wymaga uzbrojenia technicznego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 
a) park dworski naturalistyczny, nr rej. zab. 1101 chroniony na ”odstawie ”rze”isów szczególnych 

usytuowany jest w granicach ustalonej planem strefy ochrony konserwatorskiej o —tóre– mowa 

w § 10 pkt 4 lit. a, 

b) na rysun—u ”lanu o—re`lono strefę WI ”eJne– ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowiska 

archeologicznego AZP 23-27ł2 ty”owanego do w”isu do re–estru zabyt—ów, na terenie —tóre– 
obowiązu–e zachowanie istnie–ącego u—Jadu to”ograficznego terenu oraz za—az wszel—ie– dziaJal-

no`ci inwyniers—ie–, budowlane– i inne– związane– z pracami ziemnymi, poza badaniami archeolo-

gicznymi oraz pracami zabez”iecza–ącymi zabytek przed zniszczeniem, prowadzonymi na zasa-

dach o—re`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabyt—ów, 
5) staw—ę na ”odstawie —tóre– ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwa-

leniem planu miejscowego - 0%. 

§ 16. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6Ł2ŁW ustala się: 

1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - wodociąg 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się rozbudowę stac–i wodociągowe–, 
b) niezalewnie od zasilania terenów zabudowanych systemem wodociągowym nalewy ”rzewidzieć 

zao”atrzenie ludno`ci w wodę w sytuac–ach szczególnych, 
c) do”uszcza się scalenie dziaJe— w celu ”owię—szenia nieruchomo`ci; 

3) zasady obsJugi w zakresie komunikacji: do–azd drogą wewnętrzną KŚW, od drogi ”ubliczne– KŚ-Z; 

4) staw—ę na ”odstawie —tóre– ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwa-

leniem planu miejscowego - 0% 

§ 17. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-G ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: droga ”ubliczna —ategorii G (gJówna); 
2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących wedJug granic geodezy–nych - jak w stanie istnie–ącym; 

3) w pasie drogowym do”uszcza się: 
a) ”rzebudowę drogi, 
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b) ”rzebudowę istnie–ących z–azdów i s—rzywowaL zgodnie z przepisami i w trybie o—re`lonym prze-

pisami odrębnymi, 

c) budowę ”rze–`ć ”orzecznych ”od drogą metodami nie ”owodu–ącymi usz—odzeL nawierzchni 
jezdni i korony drogi, w trybie o—re`lonym przepisami odrębnymi 

d) ”rzebudowę istnie–ących sieci uzbro–enia technicznego sJuwących zas”o—a–aniu ”otrzeb ludno`ci 
oraz budowę nowych sieci, dla —tórych uzys—ano zezwolenie zarządcy drogi ”rzed dniem we–`cia 

w wycie ninie–sze– uchwaJy - w trybie o—re`lonym przepisami odrębnymi; 

e) parametry sieci: 

ｦ wodociągi - `rednice od Ø 50 do Ø 150, 

ｦ kanalizacja - `rednice —ole—tory grawitacy–ne od Ø160 do Ø 200, —ole—tory tJoczne od Ø 90 

do Ø 110, 

4) staw—ę na ”odstawie —tóre– ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwa-

leniem planu miejscowego - 0%. 

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

1) przeznaczenie: droga publiczna kategorii Z (zbiorcza); 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących wedJug granic geodezy–nych - jak w stanie istnie–ącym; 3) 

w pasie drogowym do”uszcza się: 
3) w pasie drogowym do”uszcza się: 

a) ”rzebudowę drogi, 
b) ”rzebudowę istnie–ących i budowę nowych z–azdów i s—rzywowaL zgodnie z odrębnymi ”rze”isami, 
c) budowę sieci ”odziemnych i nadziemnych związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatro-

wych, oraz ”rzebudowę istnie–ących sieci w przypadku kolizji z projektowanym obiektem budow-

lanym (zes”oJem elektrowni wiatrowych), 

d) ”rze–`cie sieci ”od drogą nalewy realizować metodami nie ”owodu–ącymi usz—odzeL nawierzchni 
jezdni i korony drogi, 

e) budowę nowych, oraz ”rzebudowę i rozbudowę istnie–ących sieci uzbro–enia technicznego sJuwą-
cych zas”o—a–aniu ”otrzeb ludno`ci zgodnie z programami dotyczącymi ”oszczególnych syste-

mów metodami nie ”owodu–ącymi usz—odzeL nawierzchni –ezdni i korony drogi; 

f) parametry sieci: 

ｦ wodociągi - `rednice od Ø 50 do Ø 150, 

ｦ kanalizacja - `rednice —ole—tory grawitacy–ne od Ø 160 do Ø 200, —ole—tory tJoczne od Ø 90 

do Ø 110, 

ｦ gaz - `rednice gazociągu `redniego ci`nienia do ŚN 300; 
4) staw—ę na ”odstawie —tóre– ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwa-

leniem planu miejscowego - 0%. 

§ 19. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-L, ustala się: 

1) przeznaczenie: droga publiczna kategorii L (lokalna); 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących wedJug granic geodezy–nych - jak w stanie istnie–ącym; 

3) w pasie drogowym do”uszcza się: 
a) ”rzebudowę drogi, 
b) ”rzebudowę istnie–ących i budowę nowych z–azdów i s—rzywowaL zgodnie z odrębnymi ”rze”isami, 
c) budowę sieci ”odziemnych i nadziemnych związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatro-

wych, oraz ”rzebudowę istnie–ących sieci w przypadku kolizji z projektowanym obiektem budow-

lanym (zes”oJem elektrowni wiatrowych), 

d) do”uszcza się budowę nowych, oraz ”rzebudowę i rozbudowę istnie–ących sieci uzbro–enia tech-

nicznego sJuwących zas”o—a–aniu ”otrzeb ludno`ci zgodnie z programami dotyczącymi poszcze-

gólnych systemów o parametrach: 

ｦ wodociągi - `rednice od Ø 50 do Ø 150, 

ｦ kanalizacja - `rednice —ole—tory grawitacy–ne od Ø 160 do Ø 200, —ole—tory tJoczne od Ø 90 

do Ø 110, 

ｦ gaz - `rednice gazociągu `redniego ci`nienia do ŚN 300, gazociągu wyso—iego ci`nienia do 
DN 700 

4) staw—ę na ”odstawie —tóre– ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwa-

leniem planu miejscowego - 0%. 
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§ 20. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KŚW ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: droga wewnętrzna - gminna; 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących wedJug granic geodezy–nych - jak w stanie istnie–ącym; 

3) w pasie drogowym do”uszcza się: 
a) ”rzebudowę drogi, 
b) ”rzebudowę istnie–ących i budowę nowych z–azdów zgodnie z odrębnymi przepisami, 

c) budowę sieci ”odziemnych i nadziemnych związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatro-

wych, oraz ”rzebudowę istnie–ących sieci w przypadku kolizji z projektowanym obiektem budow-

lanym (zes”oJem elektrowni wiatrowych), 

d) do”uszcza się budowę nowych, oraz ”rzebudowę i rozbudowę istnie–ących sieci uzbro–enia tech-

nicznego sJuwących zas”o—a–aniu ”otrzeb ludno`ci zgodnie z programami dotyczącymi poszcze-

gólnych systemów o parametrach: 

ｦ wodociągi - `rednice od Ø 50 do Ø 150, 

ｦ kanalizacja - `rednice —ole—tory grawitacy–ne od Ø 160 do Ø 200, —ole—tory tJoczne od Ø 90 

do Ø 110, 

ｦ gaz - `rednice gazociągu `redniego ci`nienia do ŚN 300; 
e) wzdJuw drogi biegnące– w granicach obszaru chronionego krajobrazu ｭO—olice vydowa i BiaJego 

Boruｬ w ｭPlanie zagos”odarowania ”rzestrzennego wo–ewództwa zachodnio”omorskiegoｬ prze-

widu–e się wy—onanie `ciew—i rowerowe– o znaczeniu międzynarodowym - nie będące– zadaniem 

wJasnym gminy BiaJy Bór; 
4) staw—ę na ”odstawie —tóre– ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwa-

leniem planu miejscowego - 0% 

RozdziaJ 3 

Prze”isy koLcowe 

§ 21. 1. Przeznacza się na cele nierolnicze i niele`ne grunty rolne o Jączne– ”owierzchni 38,2 ha, 

w tym: klasy IV - 9,5 ha, klasy V - 12,2 ha, klasy VI - 16,5 ha. 

2. Śo czasu realizac–i ”ostanowieL ninie–sze– uchwaJy, ustala się dotychczasowy s”osób uwyt—owania 
terenu. 

§ 22. Wykonanie ninie–sze– uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi BiaJego BoruŁ 

§ 23. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 

Wo–ewództwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ubli—ac–i na stronie internetowe– Urzędu Mie–s—iego 

w BiaJym Borze. 

 

 Przewodniczący Rady Mie–s—ie– w BiaJym Borze 

 

Tadeusz Wiktor Markiewicz 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 1(6) 

do uchwaJy Nr XLVI/370/10 

Rady Miejskiej w BiaJym Borze 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 2(6) 

do uchwaJy Nr XLVI/370/10 

Rady Miejskiej w BiaJym Borze 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 3(6) 

do uchwaJy Nr XLVI/370/10 

Rady Miejskiej w BiaJym Borze 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 4(6) 

do uchwaJy Nr XLVI/370/10 

Rady Miejskiej w BiaJym Borze 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 5(6) 

do uchwaJy Nr XLVI/370/10 

Rady Miejskiej w BiaJym Borze 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 6(6) 

do uchwaJy Nr XLVI/370/10 

Rady Miejskiej w BiaJym Borze 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLVI/370/10 

Rady Miejskiej w BiaJym Borze 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLVI/370/10 

Rady Miejskiej w BiaJym Borze 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w BiaJym Borze o s”osobie roz”atrzenia nieuwzględnionych 
uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭZes”óJ elektrowni wiatrowych Śrzonowo, Ste”ieL, Bisku”ice, BiaJa w gminie BiaJy Bórｬ 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunie–szymi zmianami) w związ—u z brakiem uwag do projektu 

”lanu wyJowonego wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowis—o do ”ublicznego wglądu w dniach od 07 

do 28 maja 2010 r. - Rada Miejska w BiaJym Borze nie rozstrzyga o s”osobie roz”atrzenia nieuwzględnio-

nych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLVI/370/10 

Rady Miejskiej w BiaJym Borze 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w BiaJym Borze o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunie–szymi zmianami) w związ—u z brakiem uwag do projektu 

”lanu wyJowonego wraz z prognozą oddziaJywania na `rodowis—o do ”ublicznego wglądu w dniach od 07 

do 28 maja 2010 r. - Rada Miejska w BiaJym Borze nie rozstrzyga o s”osobie roz”atrzenia nieuwzględnio-

nych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. RZEWODNI-

CźĄCY RAŚY MIśJSKIśJ W BIAIYM BORźś TAŚśUSź WIKTOR MARKIśWICź źAIĄCźNIK NR 4 DO 

UCHWAIY NR XLVIł370ł10 RAŚY MIśJSKIśJ W BIAIYM BORźś z dnia 29 czerwca 2010 r. rozstrzy-

gnięcie Rady Mie–s—ie– w BiaJym Borze o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu in-

frastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunie–szymi zmianami), 

art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z ”óunie–szymi zmianami) oraz art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z ”óunie–szymi zmianami) Rada Miejska 

w BiaJym Borze rozstrzyga co nastę”u–e: Nie rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w planie in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz o zasadach ich 

finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych z uwagi na to, we ustalenia miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego ｭźes”óJ ele—trowni wiatrowych Śrzonowo, Ste”ieL, Bis—u”ice, BiaJa 

w gminie BiaJy Bórｬ nie ”rzewidu–ą inwestyc–i z za—resu infrastru—tury techniczne– nalewących do zadaL 
wJasnych gminy i finansowanych ze `rod—ów ”ublicznychŁ 
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