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733 

UCHWAŁA Nr XXXIII/284/10 

Rady Gminy Biskupiec 

z dnia 9 lutego 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec obejmuj>cy tereny 

w obrCbach geodezyjnych Podlasek, Osówko, Słupnica, SCdzice, Wielka Tymawa. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 
23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 
984; z 2003 r. Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 80, poz. 
717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 153, 
poz. 1271, Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 
1203, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, 
poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 
17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 
48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 
1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r. Nr 
223,poz. 1458, Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) art. 20 
ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41, Dz. U. Nr 
141, poz. 1492; z 2005 r. Dz. U. Nr 113, poz. 954, Dz. U. 

Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. 
Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Dz. U. Nr 127, poz. 880 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413) - Rada Gminy Biskupiec, po stwierdzeniu 
zgodnoWci ze zmian> studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec, 
uchwalon> przez RadC żminy Biskupiec uchwał> Nr 
XX/177/08 z dni 6 listopada 2008 r. uchwala miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec, 
obejmuj>cy tereny w obrCbach geodezyjnych Podlasek, 
Osówko, Słupnica, SCdzice, Wielka Tymawa. 
 

DZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Plan obejmuje obszary okreWlone w uchwale 

Rady Gminy Biskupiec Nr XXII/201/08 z dnia 29 grudnia 
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2008 r. w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
2. żranice obszaru planu okreWlono na zał>czniku 

graficznym do uchwały jak w ust. 1. 
 
§ 2. 1. Integralne czCWci niniejszej uchwały stanowi>Ś 

 
  1) zał>cznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:5000, 
 
  2) zał>cznik Nr 2 - rozstrzygniCcie Rady żminy 

w sprawie rozpatrzenia uwag do zmiany planu, 
 
  3) zał>cznik Nr 3 - rozstrzygniCcie Rady żminy 

w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, nalec>cych do zadaM 
własnych gminy. 

 
2. Zakres obowi>zywania treWci rysunku okreWla 

niniejsza uchwała. 
 
§ 3. 1. Celem ustaleM planu jest stworzenie ram 

prawnych dla realizacji farmy elektrowni wiatrowych jako 
przedsiCwziCcia inwestycyjnego, maj>cego wpływ na 
ocywienie gospodarcze terenu gminy i jej atrakcyjnoWć 
turystyczn>, z jednoczesnym zachowaniem zasad 
ochrony Wrodowiska kulturowego i przyrody oraz 
zminimalizowaniem konfliktów pomiCdzy funkcj> farmy 
a zabudow> mieszkaniow>. 

 
§ 4. 1. Przedmiotem ustaleM niniejszego planu s>Ś 

 
  1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj>ce 

tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, 

 
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
 
  3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, 
 
  4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 
 
  5) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenu w tym 

gabaryty obiektów, 
 
  6) granice terenów naraconych na niebezpieczeMstwo 

powodzi, 
 
  7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy, 

 
  8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej, 
 
  9) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 

opłatC od wzrostu wartoWci gruntów. 
 

2. Plan nie okreWla zasad scalania gruntów. 
 
§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 

jest mowa o: 
 
  1) planie - nalecy przez to rozumieć ustalenia objCte 

niniejsz> uchwał>, 
 
  2) obszarze planu - nalecy przez to rozumieć obszar 

w granicach okreWlonych w § 1 ust. 1, 
 

  3) rysunku - nalecy przez to rozumieć zał>cznik Nr 1 jak 
w § 2 ust. 1 pkt 1, 

 
  4) „Studium” - nalecy przez to rozumieć zmianC „Studium 

uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Biskupiec” uchwalon> przez 
RadC żminy w Biskupcu uchwał> Nr XX/177/2008 
z dnia 6 listopada 2008 r., 

 
  5) strefie - nalecy przez to rozumieć tereny o tym samym 

przeznaczeniu, niezalecnie od ich połocenia 
w obszarze planu, oznaczone stosownym symbolem, 

 
  6) symbolu - nalecy przez to rozumieć oznaczenie 

literowe na rysunku planu, okreWlaj>ce przeznaczenie 
terenów, 

 
  7) Wójcie - nalecy przez to rozumieć Wójta gminy 

Biskupiec, 
 
  8) podziale działek - nalecy przez to rozumieć wszelkie 

nowe podziały geodezyjne w stosunku do granic 
nieruchomoWci z okresu przed uprawomocnieniem 
planu, 

 
  9) elektrowni wiatrowej - nalecy przez to rozumieć 

budowlC techniczn> wraz z niezbCdnymi urz>dzeniami 
technicznymi oraz towarzysz>c> im infrastruktur> 
techniczn>, stanowi>ca urz>dzenie pr>dotwórcze, 
przetwarzaj>ce energiC mechaniczn> wiatru w energiC 
elektryczn>. 

 
  10)  farma elektrowni wiatrowych - nalecy przez to 

rozumieć zespół jednostek wytwórczych 
wykorzystuj>cych do wytworzenia energii 
elektrycznej energiC wiatru, przył>czonych do sieci 
w jednym miejscu przył>czenia. 

 
DZIAŁ II 

Ustalenia dla całego obszaru planu 
 

Rozdział 1 
W zakresie urbanistyki 

 
§ 6. 1. Jako podstawowe funkcje obszaru planu 

okreWla siCŚ 
 
  1) tereny rolne z mocliwoWci> realizacji elektrowni 

wiatrowych, 
 
  2) tereny rolne z zakazem zabudowy, 
 
  3) tereny lasów i zieleni naturalnej i wód 

powierzchniowych podlegaj>ce ochronie, 
 
  4) tereny zalesieM. 
 

2. Rozwój funkcji jak w ust. 1 nie ogranicza rozwoju 
gospodarki rolnej i leWnej na terenach na ten cel 
przeznaczonych. 

 
§ 7. 1. Zagospodarowanie terenów nastCpuje zgodnie 

z ich przeznaczeniem w poszczególnych strefach przy 
spełnieniu warunków podanych w dziale III, 
z uwzglCdnieniem ustaleM działu II oraz wszystkich 
aktualnie obowi>zuj>cych przepisów szczególnych. 

 
2. Z poszczególnymi strefami zwi>zane s> tereny 

komunikacji i infrastruktury technicznej, dla których 
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uwarunkowania okreWlaj> rozdziały 4 i 5 niniejszego 
działu. 

 
3. Zagospodarowanie jak w ust. 1 obejmuje wszystkie 

elementy towarzysz>ce jak dojWcia, wjazdy, miejsca 
postojowe, place, zieleM, przył>cza i urz>dzenia 
infrastruktury itp. 

 
§ 8. 1. Ustala siC obowi>zuj>c> zasadC, ce 

uci>cliwoWci wytwarzane przez elektrownie wiatrowe, nie 
mog> przenikać do zabudowaM mieszkalnych 
znajduj>cych siC w s>siedztwie projektowanej farmy. 

 
2. Dla zapewnienia bezpieczeMstwa istniej>cej 

zabudowy mieszkaniowej znajduj>cej siC w s>siedztwie 
terenów przeznaczonych pod realizacjC elektrowni 
wiatrowych, wyznacza siC minimaln> odległoWć lokalizacji 
wiec od istniej>cej zabudowy - 500 m. 
 

3. OdległoWć jak w ust. 2 wynika z uci>cliwoWci 
akustycznych, wizualnych zwi>zanych z migotaniem oraz 
refleksami Wwietlnymi. 

 
4. Obowi>zuje Rozporz>dzenie Ministra Vrodowiska 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w Wrodowisku 
ustalaj>ce dopuszczalny poziom hałasu wyracony 
równowacnym poziomem dawiCku w porze nocnej dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 40 dB/A/, a dla 
zabudowy zagrodowej i wielorodzinnej 45 dB/A/. 

 
5. Obowi>zuje dobór urz>dzeM elektrowni 

spełniaj>cych ustalenia ust. 4. 
 
6. W przypadku nie spełnienia warunków jak w ust. 5 

odległoWć jak w ust. 2 nalecy odpowiednio zwiCkszyć. 
 
7. W przypadku stwierdzenia przekroczenia 

dopuszczalnych hałasów jak w ust. 4 po realizacji farmy, 
inwestor zobowi>zany jest do odpowiedniego zwiCkszenia 
dawiCkochłonnoWci budynków przeznaczonych dla ludzi 
lub realizacji niezbCdnych ekranów oraz pasów zieleni 
izolacyjnej. 

 
§ 9. 1. Tereny o okreWlonym przeznaczeniu, zawarte 

s> pomiCdzy liniami rozgraniczaj>cymi, których przebiegi 
przedstawione s> na rysunku i stanowi> obowi>zuj>ce 
zasady rozgraniczenia funkcji. 

 
2. Nie wprowadza siC obowi>zku ewidencyjnego 

oznaczenia linii rozgraniczaj>cych. 
 
3. Linie rozgraniczaj>ce jak w ust. 1 mog> ulegać 

niezbCdnym korektom w postCpowaniu realizacyjnym, pod 
warunkiem, ce nie wpłynie to negatywnie na ustalone 
przeznaczenie poszczególnych terenów i nie naruszy 
interesu cadnej ze stron oraz obowi>zuj>cych norm 
prawnych. 
 

Rozdział 2 
W zakresie ochrony i kształtowania Wrodowiska 

kulturowego i przyrodniczego 
 

§ 10. 1. Ustala siC ochronC stanowisk 
archeologicznych zewidencjonowanych na kartach AZP 
o numerach obszaru: 
 
  1) /29-50 /stanowisko na obszarze nr 25/, 
 
  2) /30-50 /stanowiska na obszarze nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

20, 21/, 

  3) 30-49 /stanowiska na obszarze nr 36, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49/. 

 
2. Wszelkie działania w s>siedztwie terenów jak w ust. 

1 w promieniu do 50 m polegaj>ce na realizacji robót 
ziemnych lub wznoszeniu budowli, nalecy prowadzić pod 
nadzorem archeologicznym, po wykonaniu badaM 
ratowniczych, na które nalecy uzyskać pozwolenie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 
3. Obowi>zuje ochrona ekspozycji historycznego 

zespołu dworsko-parkowego w miejscowoWci Osówko, 
w obrCbie którego znajduje siC park krajobrazowy wpisany 
do rejestru zabytków województwa warmiMsko-
mazurskiego - nr rej. A-494/T znajduj>cy siC poza 
terenami objCtymi planem. 

 
4. Obowi>zuje zasada zachowania odległoWci 1000 m 

lokalizacji wiec od historycznych oWrodków wsi oraz 
historycznych  zespołów dworsko-folwarcznych 
znajduj>cych siC w s>siedztwie opracowywanego planu. 

 
5. OdległoWć jak w ust. 4 moce być zmniejszona do 

750 m pod warunkiem realizacji na osi widokowej 
w kierunku wiec, pasa zieleni wysokiej, szerokoWci 
minimum 20 m. 

 
§ 11. 1. Ustala siC ochronC korytarzy ekologicznych 

i ci>gów ekologicznych. 
 
2. Ustala siC przebieg korytarzy ekologicznych wzdłuc 

rzek Osy i Młynówki oraz ci>gów ekologicznych wzdłuc 
form dolinnych z ciekami, mokradłami oraz zaroWlami 
i szuwarami w obrCbie wysoczyzny morenowej falistej. 

 
3. W obszarach jak w ust. 1 obowi>zuj> ustaleniaŚ 

 
  1) nalecy zapewnić korzystne warunki dla 

przemieszczania siC rócnych elementów przyrody, 
 
  2) ochrona wszystkich elementów przyrody, 
 
  3) wycinkC drzew i krzewów ogranicza siC do zabiegów 

sanitarnych oraz do usuniCcia sztuk, które stanowi> 
zagrocenia oraz ograniczaj>cych melioracyjne prace 
konserwatorskie /wył>cznie jednostronnie 
i przemiennie/, 

 
  4) przy regulowaniu poziomów wody nalecy uwzglCdnić 

potrzeby fauny i flory, 
 
  5) poprawa czystoWci wód oraz ograniczenia zmiany 

stosunków wodnych, 
 
  6) zakaz wprowadzania wszelkich zanieczyszczeM. 
 

§ 12. 1. OkreWla siC tereny gleb torfowych i mułowo-
torfowych do zachowania. 

 
2. Tereny jak w ust. 1 wył>cza siC z zainwestowania 

i zalesieM. 
 
§ 13. 1. Wzdłuc rzek Osy i Młynówki wyznacza siC 

obszary bezpoWredniego zagrocenia powodzi>. 
 
2. Na obszary jak w ust. 1 zabrania siCŚ 

 
  1) lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsiCwziCć 

mog>cych zawsze znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, 
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  2) gromadzenia Wcieków, odchodów zwierzCcych, 
Wrodków chemicznych, a takce innych materiałów, 
które mog> zanieczyWcić wody, prowadzenia odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów, tym w szczególnoWci 
ich składowania, 

 
  3) wykonywania urz>dzeM wodnych oraz wznoszenia 

innych obiektów budowlanych, 
 
  4) sadzenia drzew lub krzewów, z wyj>tkiem plantacji 

wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roWlinnoWci 
stanowi>cej element zabudowy biologicznej dolin 
rzecznych lub słuc>cej do wzmacniania brzegów, 

 
  5) zmiany ukształtowania terenu, z wyj>tkiem robót 

zwi>zanych z regulacj> i utrzymywaniem wód, 
 
  6) Wszelkie działania na terenach jak w ust. 1 wymagaj> 

uzgodnienia z Dyrektorem Regionalnego Zarz>du 
Gospodarki Wodnej. 

 
§ 14. 1. OkreWla siC tereny zagrocone osuwaniem siC 

mas ziemnych. 
 
2. W obszarze jak w ust. 1 ustala siC zakaz realizacji 

zabudowy oraz zakaz realizacji sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej wymagaj>cych prowadzenia 
prac ziemnych. 

 
§ 15. 1. Ustala siC istniej>ce wyrobiska piasku jako 

tereny do rekultywacji. 
 
2. Ustala siC rolniczy lub leWny kierunek rekultywacji. 
 
§ 16. 1. Ustala siC obowi>zek przeprowadzenia 

przedinwestycyjnego monitoringu ptaków 
z uwzglCdnieniem okresów lCgowych oraz migracji 
wiosennej i jesiennej, przed sporz>dzeniem raportu 
o oddziaływaniu farmy elektrowni wiatrowych na 
Wrodowisko. Badaniami nalecy obj>ć równiec nietoperze. 
Minimalnym obszarem badaM ptaków i nietoperzy 
powinien być obszar planu. 

 
2. Ustala siC obowi>zek doboru urz>dzeM 

technicznych projektowanej farmy elektrowni wiatrowych, 
które nie spowoduj> przekroczenia normatywnych 
parametrów jakoWci Wrodowiska ze szczególnym 
uwzglCdnieniem emisji hałasu i wibracji. 

 
3. Nakłada siC na inwestora i ucytkowników farmy 

obowi>zek prowadzenia monitoringu skutków inwestycji 
na Wrodowisko przyrodnicze, ze szczególnym 
uwzglCdnieniem migracji ptaków. 

 
4. W przypadku stwierdzenie negatywnego wpływu 

farmy na migruj>ce zwierzCta lub ich ostoje zobowi>zuje 
siC inwestora do podjCcia działaM ratunkowych na własny 
koszt w uzgodnieniu z Regionaln> Dyrekcj> Ochrony 
Vrodowiska. 
 

Rozdział 3 
W zakresie komunikacji 

 
§ 17. 1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami KDD jako drogi publiczne 
dojazdowe. 

 
2. Adaptuje siC układ dróg gminnych w obszarze 

opracowania z niezbCdnymi korektami jak na rysunku 
planu. 

3. Ustala siC minimaln> szerokoWć dróg jak w ust. 1 - 
12 m. 

 
4. ZewnCtrzny układ komunikacyjny tworz> droga 

wojewódzka nr 538 oraz drogi powiatowe nr 1236 oraz 
1234 stanowi>ce dojazd do obszaru planu. 

 
5. OkreWla siC przebieg dróg rolniczych o szerokoWci 

pasów min. 8 m, nie bCd>cych drogami publicznymi, 
słuc>cych jako drogi dojazdowe do elektrowni wiatrowych, 
wykorzystuj>c maksymalnie istniej>cy układ dróg rolnych. 

 
6. Układ dróg jak w ust. 5 jest nieobligatoryjny i moce 

ulegać korektom w zalecnoWci od potrzeb produkcji rolnej 
w powi>zaniu z lokalizacj> elektrowni. 

 
7. Wszelkie zmiany przebiegu dróg jak w ust. 5 oraz 

dodatkowe dojazdy do miejsc usytuowania elektrowni 
wyznaczone w projekcie budowlanym uznaje siC za 
zgodne z planem. 

 
8. Dopuszcza siC poszerzenie pasów drogowych jak 

na rysunku, jeceli pozwalaj> na to aktualne warunki i nie 
zostanie naruszony interes stron. 

 
9. Ustala siC obowi>zek Wcisłego przestrzegania przy 

modernizacji i projektowaniu dróg zasad ochrony systemu 
melioracyjnego. 
 

10. W projekcie budowlanym farmy elektrowni 
wiatrowych nalecy zapewnić dojazd do kacdej wiecy, 
wyznaczaj>c jednoczeWnie lokalizacje placów 
manewrowych. 
 

Rozdział 4 
W zakresie infrastruktury 

 
§ 18. 1. Teren farmy elektrowni wiatrowych wymaga 

uzbrojenia w sieć elektroenergetyczn> do celów 
przył>czeniowych oraz zasilaj>c>. 

 
2. Sieć elektroenergetyczn> realizować wył>cznie 

w systemie kablowym, prowadzonym wzdłuc dróg jak w § 17 
ust. 2 i 5. 

 
3. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych sieć 

kablow> prowadzić przez tereny rolne, bez ograniczania 
warunków dla działalnoWci rolniczej. 

 
4. Farma jak w § 19 podł>czona bCdzie do sieci 

krajowej po uzyskaniu warunków podł>czeniowych 
w oparciu o decyzje lokalizacji celu publicznego. 

 
5. Przy lokalizacji elektrowni obowi>zuje ochrona 

istniej>cego uzbrojenia w tym napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, które mog> podlegać 
skablowaniu. 

 
6. Nie ogranicza siC prowadzenia przez obszar planu 

sieci infrastruktury technicznej niezbCdnych dla jej 
funkcjonowania w gminie pod warunkiem, ce nie naruszy 
to podstawowych ustaleM planu. 

 
DZIAŁ III 

Przeznaczenie terenów i warunki ich 
zagospodarowania 

 
§ 19. 1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem Rź na funkcje terenów rolnych z mocliwoWci> 
lokalizacji elektrowni wiatrowych. 
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2. Obowi>zuje przeprowadzenie przedinwestycyjnego 
monitoringu ptaków i nietoperzy, o którym szczegółowo 
mowa jest w § 16 ust. 1. 

 
3. Na terenie jak w ust. 1 ustala siC mocliwoWć 

lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz wszelkich 
niezbCdnych urz>dzeM koniecznych do ich funkcjonowania 
w tym stacji transformatorowych niskogabarytowych. 

 
4. Tereny wokół elektrowni przeznacza siC na funkcje 

rolne, zgodnie z dotychczasowym ucytkowaniem. 
 
5. Ustala siC nastCpuj>ce parametry techniczne dla 

elektrowni wiatrowych: 
 
  1) całkowita wysokoWć konstrukcji - do 175 m, 
 
  2) wysokoWć wiecy - do 125 m, 
 
  3) maksymalna Wrednica wirnika - do 112 m, 
 
  4) maksymalna moc akustyczna urz>dzenia 

dostosowana do ustaleM § 8. 
 

6. Przy lokalizacji wiec elektrowni wiatrowych 
obowi>zuj> nastCpuj>ce zasadyŚ 
 
  1) odległoWć miCdzy poszczególnymi elektrowniami 

dostosowana do efektywnoWci energetycznej, 
 
  2) konstrukcje wiec elektrowni wiatrowych - rurowe, 
 
  3) jednolita kolorystyka elektrowni wiatrowych 

harmonizuj>c> z otaczaj>cym krajobrazem, 
 
  4) oznakowanie elektrowni zgodnie z zasadami 

okreWlonymi w obowi>zuj>cych przepisach 
szczególnych dotycz>cych zgłaszania i oznakowania 
przeszkód lotniczych, 

 
  5) zewnCtrzne koMce Wmigieł pomalowane jaskrawym 

kolorem np. czerwieM, pomaraMcz. 
 
  6) wieca i zespół pr>dotwórczy (tzw. gondola) - kolor 

jasnoszary lub biały jako kolor obowi>zuj>cy, 
 
  7) nakazuje siC wyposacenie wszystkich elektrowni 

wiatrowych w oznakowanie przeszkodowe nocne 
(Wwiatło Wredniej intensywnoWci o czCstotliwoWci 
błysków 20-60/min, czerwone umieszczone na 
najwycszym punkcie gondoli), 

 
  8) wykonanie wewnCtrznej sieci elektroenergetyczn> SN 

ł>cz>cej poszczególne elektrownie wiatrowe jak w § 18, 
 
  9) zakazuje siC wykorzystywania konstrukcji elektrowni 

wiatrowej jako noWnika treWci reklamowych z wyj>tkiem 
oznaczeM graficznych (logo) producenta urz>dzeM 
i właWciciela elektrowni. 

 
7. Przy lokalizacji wiec elektrowni wiatrowych nalecy 

uwzglCdnić nastCpuj>ce minimalne odległoWciŚ 
 
  1) od zabudowy mieszkaniowej 500 m, 
 
  2) od dróg publicznych - całkowita wysokoWć wiec plus 

promieM łopat - jako strefa upadku, 
 
  3) od obiektów historycznych 1000 m, z uwzglCdnieniem 

ustaleM § 10 ust. 5. 

 
8. Na terenach jak w ust. 1 obowi>zuje zakaz realizacji 

wszelkiej zabudowy zwi>zanej z pobytem ludzi i zwierz>t 
z wyj>tkiem obiektów jak w ust. 2. 
 

9. Realizacja wiec w obrCbie stanowisk 
archeologicznych w oparciu o ustalenia § 10 ust. 1, 2. 

 
10. źlektrownie wiatrowe stanowi> przeszkody lotnicze 

i wymagaj> kacdorazowego uzgadniania lokalizacji, 
wysokoWci oraz sposobu oznakowania przeszkodowego 
poszczególnych turbin wiatrowych oraz po ich 
wybudowaniu powiadomienia pisemnego Szefostwa 
Słucby Ruchu Lotniczego Sił Powietrznych RP zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami szczegółowymi. 

 
§ 20. 1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolem R na funkcje terenów rolnych 
z zakazem zabudowy. 

 
2. Zakaz zabudowy jak w ust. 1 dotyczy obiektów 

mieszkaniowych oraz obiektów przeznaczonych na stały 
lub czasowy pobyt ludzi, w tym równiec zabudowy 
zagrodowej w ramach siedliska rolniczego zwi>zanego 
z produkcj> rolnicz>. 

 
3. Utrzymuje siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenów - grunty orne. 
 

4. Dopuszcza siC lokalizacjC wewnCtrznych sieci 
kablowych Wredniego napiCcia, niezbCdnych do 
funkcjonowania farmy. 

 
5. Zgodnie z ustaleniami § 17 wyznacza siC układu 

dróg rolnych, słuc>cych jako drogi dojazdowe do 
elektrowni wiatrowych. 

 
6. Wprowadza siC zakaz podziału działki dla 

wyznaczania terenów pod zabudowC. 
 
§ 21. 1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolem ZL na funkcje lasów. 
 
2. Obowi>zuje zakaz zabudowy w tym zakaz 

lokalizacji elektrowni wiatrowych. 
 
3. Obowi>zuje ochrona istniej>cego drzewostanu. 
 
4. Obowi>zuje zakaz przeprowadzania wewnCtrznych 

sieci kablowych oraz układu dróg. 
 

§ 22. 1. Ustala siC przeznaczenie terenów 
oznaczonych symbolem ZLz na tereny zalesieM. 

 
2. Tereny jak w ust.4 wyznacza siC dla realizacji 

ustaleM § 10 ust. 5. 
 
3. Tereny jak w ust. 1 stanowi> izolacje istniej>cej 

zabudowy od farmy elektrowni wiatrowych. 
 
§ 23. 1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolem ZN na funkcje terenów zieleni 
naturalnej. 

2. W skład terenów jak w ust. 1 wchodz> mokradła, 
zaroWla, szuwary i ł>ki wilgotne, które obejmuje siC 
ochron>. 

 
3. Obowi>zuje zakaz zabudowy, w tym zakaz 

lokalizacji elektrowni wiatrowych. 
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4. Przez tereny jak w ust. 1 dopuszcza siC 
przeprowadzanie wewnCtrznych sieci kablowych 
Wredniego napiCcia oraz układu dróg ł>cz>cych 
poszczególne elektrownie. 

 
5. Szczególn> ochron> obejmuje siC obszary jak w ust. 

1 znajduj>ce siC w korytarzach i ci>gach ekologicznych. 
 
§ 24. 1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem ZC na funkcje zieleni cmentarnej. 
 
2. Teren jak w ust. 1 stanowi dawny cmentarz 

historyczny objCty ochron> konserwatorsk> poprzez wpis 
do wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

 
3. Na terenie jak w ust. 1 dopuszcza siC prace przy 

zieleni, po uzyskaniu pozytywnej opinii WKZ. 
 

4. Obowi>zuje zakaz zabudowy. 
 
5. Teren jak w ust. 1 nalecy zabezpieczyć 

i oznakować. 
 

§ 25. 1. Ustala siC przeznaczenie terenów 
oznaczonych symbolem WS na funkcje wód 
powierzchniowych Wródl>dowych. 

 

2. Obowi>zuje Wcisła ochrona czystoWci wód dla 
uzyskania minimum II klasy. 

 
3. Wyklucza siC odprowadzanie do terenów jak w ust. 

1 wszelkich zanieczyszczeM w tym Wcieków, gnojowicy, 
nie oczyszczonych wód deszczowych oraz 
zanieczyszczonych Wrodkami chemicznymi wód z terenów 
rolnych. 
 

DZIAŁ IV 
Przepisy koMcowe 

 
§ 26. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz art. 36 ust. 

4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustala siC 10 % jednorazow> opłatC od 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 

 
§ 27. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi gminy 

Biskupiec. 
 
§ 28. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady żminy 
Jerzy CzapliMski 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXIII/284/10 
Rady Gminy Biskupiec 
z dnia 9 lutego 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXIII/284/10 
Rady Gminy Biskupiec 
z dnia 9 lutego 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Biskupiec obejmuj>cy tereny w obrCbach geodezyjnych Podlasek, Osówko, Słupnica, SCdzice, Wielka Tymawa. 
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec obejmuj>cy tereny w obrCbach geodezyjnych 
Podlasek, Osówko, Słupnica, SCdzice, Wielka Tymawa wyłocony był do publicznego wgl>du w terminie od 20.11.2009 r. - 
11.12.2009 r. Dyskusja publiczna nad przyjCtymi w projekcie planu ustaleniami odbyła siC 8.12.2009 r. 
W trakcie dyskusji publicznej zgłoszono nastCpuj>ce uwagi do planu. 
1. Tomasz Getka - sołtys wsi Podlasek 
TreWć uwagiŚ 
Zakres terenu pod lokalizacjC farmy elektrowni wiatrowych obejmuje w szczególnoWci grunty jednego rolnika, nie uwzglCdnia 
gruntów innych tj. Jerzego Smarza - Słupnica dz. nr 214 oraz Tadeusza Malinowskiego - Podlasek dz. nr 26. 
RozstrzygniCcieŚ 
NieuwzglCdniona 
Uzasadnienie: 
Działki połocone s> w obrCbie 500-metrowej strefy zakazu lokalizacji elektrowni wiatrowych, okreWlonej w obowi>zuj>cym 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec. Wynika to z niezbCdnej ochrony 
akustycznej zabudowaM mieszkaniowych. Południowy fragment działki nr 26 w Podlasku, znajduje siC w obrCbie terenów 
przeznaczonych do realizacji elektrowni wiatrowych. 
 
2. Jerzy Smarz 
TreWć uwagiŚ 
Nie uwzglCdnienie działki nr 214 w Słupnicy jako terenu pod lokalizacjC farmy elektrowni wiatrowych. 
RozstrzygniCcieŚ 
NieuwzglCdniona 
Uzasadnienie: 
Działka połocona jest w obrCbie 500-metrowej strefy zakazu lokalizacji elektrowni wiatrowych, okreWlonej w obowi>zuj>cym 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec. Wynika to z niezbCdnej ochrony 
akustycznej zabudowaM mieszkaniowych. 
W ustalonym terminie do 28.12.2009 zgłoszono nastCpuj>ce uwagiŚ 
 
3. Rada Sołecka wsi Podlasek 
TreWć uwagiŚ 
CzCWć terenu pod elektrownie wiatrowe znajduje siC zbyt blisko działek rolników wsi Podlasek, którzy maj> podpisane umowy 
na lokalizacjC parku wiatrowego z firm> „A.ź. WIND” sp. z o.o. z Kwidzyna. Nie dotrzymanie warunków umowy grozi 
poniesieniem konsekwencji finansowych przez tych rolników. 
RozstrzygniCcieŚ 
NieuwzglCdniona 
Uzasadnienie: 
Plan miejscowy nie rozstrzyga spraw cywilno - prawnych. Zobowi>zania wzajemne stron tj. rolników i firmy „A.ź. WIND” sp. 
z o.o. z Kwidzyna maj> taki charakter. Nie zostały zgłoszone stosowne wnioski do opracowywanego planu miejscowego 
w ramach obowi>zuj>cej procedury. Ustalenia planu nie rozstrzygaj> spraw własnoWci terenu - a jedynie wyznaczaj> tereny, 
na których mog> być realizowane elektrownie wiatrowe. Obszar wyznaczony pod elektrownie wiatrowe obejmuje tereny 
rócnych właWcicieli. Podstaw> wyznaczenia tego obszaru s> ustalenia obowi>zuj>cego Studium uwarunkowaM i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec uchwalonego przez RadC żminy Biskupiec uchwał> Nr XX/177/08 dnia 
6.11.2008 r. Punkt 7.7. Studium okreWla minimaln> odległoWć elektrowni wiatrowych na 500 m od zabudowy przeznaczonej na 
stały pobyt ludzi. 
 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXIII/284/10 
Rady Gminy Biskupiec 
z dnia 9 lutego 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, w stosunku do terenów objCtych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy 

Biskupiec obejmuj>cy tereny w obrCbach geodezyjnych Podlasek, Osówko, Słupnica, SCdzice, Wielka Tymawa. 
 

Nie przewiduje siC, w zwi>zku z uchwaleniem planu realizacji przez żminC Biskupiec inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej. Zakłada siC, ce wszelkie koszty zwi>zane z wykonaniem infrastruktury technicznej, niezbCdnej dla realizacji 
ustaleM planu w zakresie budow> farmy elektrowni wiatrowych ponosić bCdzie jej inwestor. 

Realizacja systemu dróg rolniczych, niezbCdnych czasowo inwestorowi farmy elektrowni wiatrowych, przyczyni siC do 
lepszej obsługi gruntów rolnych przez sprzCt mechaniczny. 
 
 


