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UCHWAŁA Nr XXXIX/232/ńŃ 

Rady Gminy Kalinowo 

z dnia 18 lutego 2010 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/2ń5/Ń9 Rady żminy Kalinowo z dnia 30 paadziernika 2ŃŃ9 roku w sprawie 

okreWlenia wysokoWci stawek podatku od nieruchomoWci. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorz>dzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 186, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 
181, poz. 1337 i z 2007 roku Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, Nr 48, poz. 327, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241) oraz art. 5 ust. 1, art. 19, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 884, Dz. U. 
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, 
Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 93, poz. 585, Nr 
116, poz. 730 Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 
458) Rada żminy Kalinowo uchwala, co nastCpujeŚ 

 

§ 1. § 1.I.1.c) uchwały Nr XXXVI/215/09 Rady żminy 
Kalinowo z dnia 30 paadziernika 2009 roku w sprawie 
okreWlenia wysokoWci stawek podatku od nieruchomoWci, 
otrzymuje brzmienie:  
pozostałych, w tym zajCtych na prowadzenie odpłatnej 
statutowo działalnoWci pocytku publicznego przez 
organizacjC pocytku publicznego - 0,30 zł od 1 m², w tym: 

- grunty zajCte pod wodami stoj>cymi - 0,10 zł. od 1 m². 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi żminy 

Kalinowo. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego z moc> obowi>zuj>c> od 
1 stycznia 2010 roku. 
 

Przewodnicz>cy Rady żminy 
Mieczysław żłCbocki 
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UCHWAŁA Nr XLV/336/ńŃ 

Rady żminy Źziałdowo 

z dnia 19 lutego 2010 r. 

 

w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego żminy Źziałdowo. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (Źz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 
r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), 
art. 15 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 
954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413), oraz uchwały Nr XXVIII/223/08 Rady żminy 
Źziałdowo z 19 listopada 2008 r. w sprawie przyst>pienia 
do sporz>dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy 
Źziałdowo uchwala, co nastCpuje: 
 

Rozdział ń 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Zakres regulacji zmiany Planu.  
 
1. Uchwala siC ZmianC Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego żminy Źziałdowo 
zatwierdzonego uchwał> Nr V/27/03 Rady żminy 
Źziałdowo z dnia 21 lutego 2003 r. dla obszarów 
w granicach areałów wsiŚ Kisiny, Pierławki, Wysoka, 
Jankowice, ż>siorowo, zwan> w dalszej czCWci uchwały 
Zmian> Planu. 

 
2. Ustalenia Zmiany Planu bCd>ce treWci> 

przedmiotowej Uchwały odnosz> siC do obszarów 
okreWlonych w Uchwale Nr XXVIII/223/08 Rady Gminy 
Źziałdowo z 19 listopada 2008 r. w sprawie przyst>pienia 
do sporz>dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
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3. Integralnymi czCWciami Uchwały s>Ś 
 
  1) czCWć tekstowa Zmiany Planu bCd>ca treWci> 

przedmiotowej Uchwały, 
 
  2) rozstrzygniCcie o zgodnoWci Zmiany Planu 

z ustaleniami „Zmiany studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Źziałdowo” uchwalonej uchwał> Nr XLIII/321/10 Rady 
żminy Źziałdowo z dnia 7 stycznia 2010 r., bCd>ce 
zał>cznikiem nr 1 do Uchwałyś 

 
  3) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu Zmiany Planu - bCd>ce zał>cznikiem nr 2 do 
Uchwałyś 

 
  4) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 

w Zmianie Planu inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy - 
zał>cznik nr 3 do Uchwałyś 

 
  5) czCWć graficzna Zmiany Planu - rysunki w skali 1:2000 

- bCd>ce zał>cznikami nr 4, 5, 6, 7 do Uchwały. 
 

§ 2. Ustalenia rysunków Zmiany Planu, bCd>cych 
integraln> czCWci> Uchwały, s> obowi>zuj>ce w zakresie: 

 
  1. granic obszaru objCtego Zmian> Planu, 
 
  2. symboli terenów - literowych i cyfrowych - 

wskazuj>cych na przeznaczenie terenu i sposób 
zagospodarowania, maj>cych Wcisłe powi>zanie 
z ustaleniami realizacyjnymi zawartymi 
w przedmiotowej Uchwale, 

 
  3. linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym sposobie 

ucytkowania b>da rócnych zasadach 
zagospodarowania, 

 
  4. klasyfikacji technicznej dróg, 
 
  5. linii zabudowy. 
 

§ 3. Zmiana Planu zawiera uregulowania w zakresie: 
 
  1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj>cych 

tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania (§ 5), 

 
  2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (§ 6), 
 
  3. zasad ochrony Wrodowiska i przyrody (§ 6), 
 
  4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków 

oraz dóbr kultury (§ 7), 
 
  5. zasad modernizacji, rozbudowy, budowy systemów 

komunikacyjnych i infrastruktury technicznej (§ 9), 
 
  6. warunków zabudowy i zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, parametrów 
i wskaaników kształtowania zabudowy (§ 10), 

 
  7. szczegółowych zasad podziału nieruchomoWci 

objCtych Zmian> Planu (§ 11), 
 
  8. sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów (§ 12), 
 
 

  9. przedsiCwziCć z zakresu obrony cywilnej (§ 13), 
 
  10.  stawek procentowych opłat od wzrostu wartoWci 

nieruchomoWci spowodowanych ustaleniami Zmiany 
Planu (§14), 

 
  11. przepisów koMcowych (§15), 
 
  12. niniejsza Zmiana Planu precyzuje ustalenia 

dotycz>ce problematyki wymienionej w art. 15        
ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, wystCpuj>ce na obszarze objCtym 
Uchwał>. 

 
§ 4. Ustala siC rozumienie podstawowych okreWleM 

stosowanych w niniejszej Uchwale. Ilekroć jest mowa oŚ 
 

  1. Ustawie - nalecy przez to rozumieć ustawC z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  

 
  2. Zmianie Planu - nalecy przez to rozumieć ustalenia 

wynikaj>ce z przedmiotowej Uchwały dotycz>ce 
Zmiany MPZP uchwalonego Uchwał> nr V/27/03 Rady 
żminy Źziałdowo z dnia 21 lutego 2003 r.; 

 
  3. rysunku Zmiany Planu - nalecy przez to rozumieć 

rysunki na mapach w skali 1Ś2000 bCd>ce 
zał>cznikami nr 4 - 7 do niniejszej Uchwałyś 

 
  4. Uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> UchwałC 

Rady żminy Źziałdowo dotycz>c> zagospodarowania 
obszarów objCtych Zmian> Planuś 

 
  5. przepisach odrCbnych - nalecy przez to rozumieć 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikaj>ce 
z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 110 
Kodeksu PostCpowania Administracyjnego), a  w 
szczególnoWciŚ 
 
- Prawo ochrony Wrodowiska, 
 
- Ustawa o ochronie przyrody, 
 
- Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leWnych, 
 
- Prawo wodne, 
 
- Ustawa o odpadach, 
 
- Prawo budowlane, 
 
- Ustawa o drogach publicznych, 
 
- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
 
- Ustawa o powszechnym obowi>zku obrony 

Rzeczpospolitej Polskiej, 
 
- Akty prawa lokalnego; 

 
  6. obszarze - nalecy przez to rozumieć obszar objCty 

Zmian> Planu w granicach ustalonych Uchwał> Rady 
Gminy o przyst>pieniu do sporz>dzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego; 
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  7. terenie - nalecy przez to rozumieć czCWć obszaru 
wyznaczonego na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi, o okreWlonym przeznaczeniu, 
oznaczonym symbolem cyfrowym i literowym; 

 
  8. nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to 

rozumieć liniC sytuowania obiektu budowlanego 
w stosunku do drogi, identyfikowan> z jedn> z elewacji 
obiektu budowlanego; w przypadku elektrowni 
wiatrowej oznacza to odległoWć w jakiej moce być 
lokalizowana wiecaś 

 
  9. elektrowni wiatrowej - nalecy przez to rozumieć obiekt 

na który składaj> siCŚ wieca, urz>dzenia pr>dotwórcze 
oraz towarzysz>ca infrastruktura technicznaś 

 
  10. farmie wiatrowej - nalecy przez to rozumieć 

poł>czone i współpracuj>ce ze sob> kilka elektrowni 
wiatrowych; 

  11. izofonie - oznacza to krzyw> jednakowego poziomu 
głoWnoWci dawiCkuś 

 
  12. pasie drogowym - nalecy przez to rozumieć 

wydzielony liniami granicznymi grunt wraz 
z przestrzeni> nad i pod jego powierzchni>, w którym 
s> zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane 
i urz>dzenia techniczne zwi>zane z prowadzeniem 
i obsług> ruchu a takce urz>dzenia zwi>zane 
z potrzebami zarz>dzania drog>ś 

 
  13. drodze - nalecy przez to rozumieć drogC publiczn>ś 
 
  14. zjeadzie - nalecy przez to rozumieć poł>czenie drogi 

publicznej z nieruchomoWci> połocon> przy drodze, 
stanowi>ce bezpoWrednie miejsce dostCpu do drogi 
publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 
  15. rozumienie okreWleM maj>cych odniesienie 

w przepisach odrCbnych moce ulec zmianie - jeceli 
zostanie zmienione w odpowiednich aktach 
prawnych, nie skutkuj>ce zmian> planu 
miejscowego. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia realizacyjne dla obszaru objCtego 
opracowaniem 

 
§ 5. Przeznaczenie terenów.  
 
1. Tereny oznaczone symbolem źźw przeznacza siC 

pod elektrownie wiatrowe. 
 
2. Tereny oznaczone symbolem R przeznacza siC pod 

uprawy rolnicze z dopuszczeniem realizacji sieci 
infrastruktury technicznej. 

 
3. Tereny oznaczone symbolem Rs w strefie 

akustycznego oddziaływania przedsiCwziCcia przeznacza 
siC pod uprawy rolnicze. W granicach strefy ustala siCŚ 
 
  a) dopuszczenie realizacji sieci i obiektów infrastruktury 

technicznej, 
 
  b) dopuszczenie realizacji instalacji i obiektów 

zwi>zanych z gospodark> roln>, 
 
 
 

  c) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi, w tym budynków mieszkalnych, rekreacji 
indywidualnej i zbiorowej. 

 
4. Tereny oznaczone symbolami KD-W, KD-Lg 

przeznacza siC odpowiednio pod drogi wewnCtrzne i drogi 
lokalne gminne. 

 
§ 6. Ustalenia w zakresie kształtowania ładu 

przestrzennego ochrony Wrodowiska i przyrody:  
 
1. Ź>cenie do zminimalizowania negatywnego 

oddziaływania na Wrodowisko w zakresie klimatu 
akustycznego, promieniowania elektromagnetycznego 
i wpływu na awifaunC, przez zastosowanie nowoczesnych 
technik. 

 
2. Zakaz wycinki zadrzewieM Wródpolnych. 
 
3. Zachowanie sieci urz>dzeM melioracyjnych 

szczegółowych i utrzymanie drocnoWci systemu 
melioracyjnego. Wykluczenie kanalizowania cieków 
naturalnych i rowów melioracyjnych poza miejscami 
niezbCdnymi dla przeprowadzenia zjazdów. 

 
4. Vcisły zakaz wprowadzania Wcieków 

nieoczyszczonych do wód i glebyś odprowadzaj>cy Wcieki 
zobowi>zani s> zapewnić ochronC wód poprzez budowC 
i eksploatacjC urz>dzeM słuc>cych tej ochronie stosownie 
do przepisów odrCbnych. 

 
5. Dokonanie rozpoznania w zakresie wykorzystania 

przez ptaki obszarów objCtych planem. 
 
6. Przeprowadzenie na przestrzeni 5 lat od wydania 

pozwolenia na budowC, na koszt inwestora, monitoringu 
skutków wpływu inwestycji na Wrodowisko przyrodnicze, 
ze szczególnym uwzglCdnieniem migruj>cych zwierz>t. 
Prace te musi realizować osoba biegła w zakresie ochrony 
przyrody, legitymuj>ca siC wiedz> pozwalaj>c> na 
wykonanie takich prac. 

 
7. Uzgodnienie z organem ochrony przyrody 

warunków eksploatacji elektrowni w pierwszych piCciu 
latach. 

 
8. W przypadku stwierdzenia ic inwestycja w trakcie 

eksploatacji przyczynia siC do rozbijania zwierz>t 
o konstrukcjC elektrowni, wpływa na zmniejszenie liczby 
par lub gatunków obecnie gniazduj>cych na tym terenie, 
wyraanie wpływa na zmianC szlaków wCdrówek zwierz>t 
lub negatywnie oddziaływuje na system obszarów 
chronionych, inwestor, ucytkownik i właWciciel obiektu 
i gruntu, podejm> stosowne działania w celu ograniczenia 
negatywnych skutków które wymagaj> aprobaty organu 
administracji rz>dowej właWciwego w zakresie ochrony 
Wrodowiska. O ile działania zmierzaj>ce do ograniczenia 
negatywnych skutków przedsiCwziCcia bCd> wymagały 
okresowego wstrzymania pracy turbin wiatrowych 
w okresach migracji zwierz>t, albo przebudowy lub 
rozbiórki konstrukcji, właWciciel - ucytkownik wykona te 
prace bez prawa do odszkodowania. 

 
9. Ochrona akustyczna zabudowy mieszkaniowej 

i rekreacyjnej. 
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10. Zakaz umieszczania reklam na wiecach elektrowni 
za wyj>tkiem logo firmy zarz>dzaj>cej. 
 

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego.  
 
1. Na obszarze objCtym Zmian> Planu brak obiektów 

zabytkowych podlegaj>cych ochronie na mocy ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 
2. Wszelkie prace ziemne winny być poprzedzone 

archeologicznym rozpoznaniem powierzchniowym. O ile 
rozpoznanie ujawni obecnoWć stanowisk archeologicznych 
- wyprzedzaj>cymi rozpoczCcie inwestycji archeologicznymi 

badaniami wykopaliskowymi. 
 
3. Bez wzglCdu na wyniki rozpoznania 

archeologicznego wykonaniu robót ziemnych zwi>zanych 
z inwestycj> winien towarzyszyć nadzór archeologiczny. 

 
§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie przepisów 
odrCbnych. W granicach obszarów objCtych Zmian> Planu 
brak terenów podlegaj>cych ochronie na mocy ustawy 
Prawo ochrony Wrodowiska. W bezpoWrednim s>siedztwie 
nie wystCpuj> obszary Natura 2000 ani tec obszary 
chronionego krajobrazu. 

 
§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
1. Komunikacja. 

 
  1) BezpoWredni> obsługC komunikacyjn> terenów 

przeznaczonych pod elektrownie wiatrowe pełnić bCd> 
drogi wewnCtrzne o szerokoWci minimum 8,0 m 
w liniach rozgraniczaj>cych, oznaczone symbolem 
KD-W. 

 
  2) Źopuszcza siC zmianC proponowanej na rysunku 

Zmiany Planu przebiegu drogi wewnCtrznej, jeceli taka 
koniecznoWć wyniknie z bezpoWrednich uzgodnieM 
z właWcicielem nieruchomoWci lub wynikanie ze zmiany 
usytuowania wiecy, bez potrzeby dokonania Zmiany 
Planu. 

 
  3) Zjazdy z dróg wewnCtrznych realizowane bCd> na 

drogi publiczne dojazdowe KD-D, lokalne gminne KD-
Lg lub na drogi powiatowe KD-Zp. 

 
  4) Warunki zjazdów indywidualnych na drogi publiczne 

nalecy uzgodnić z właWciwym zarz>dc> drogi. 
 
  5) Na skrzycowaniach dróg wewnCtrznych z drogami 

publicznymi nalecy zabezpieczyć WciCcia narocników 
nie mniejsze nic 10x10 m. 

 
  6) W granicach działek przeznaczonych pod elektrownie 

wiatrowe nalecy przewidzieć miejsca postojowe dla 
samochodów oraz place manewrowe utwardzone. 

 
2. Infrastruktura techniczna. 

 
  1) Zaopatrzenie w wodCŚ planowane elektrownie 

wiatrowe jako obiekty bezobsługowe nie wymagaj> 
zaopatrzenia w wodC dla celów komunalnych 
i gospodarczych. 

 
 
 
 
 

  2) Odprowadzenie wód opadowychŚ wody opadowe 
z powierzchni dachowych i terenów utwardzonych 
nalecy odprowadzić przez spływ powierzchniowy 
i bezpoWredni> infiltracj> do gruntu w granicach działki, 
do której inwestor bCdzie posiadał tytuł prawny. 

 
  3) Usuwanie odpadów stałychŚ 

 
a) odpady stałe składowane bCd> w pojemnikach - 

w które nalecy wyposacyć kacd> działkC 
budowlan> - i wywocone przez specjalistyczne 
przedsiCbiorstwo na składowisko odpadów 
komunalnych; 

 
b) odpady niebezpieczne jak oleje silnikowe, 

przekładniowe, smarowe itp. powinny być 
odbierane przez specjalistyczne przedsiCbiorstwo 
i utylizowane zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

 
  4) CiepłownictwoŚ planowane elektrownie wiatrowe jako 

obiekty bezobsługowe nie wymagaj> zaopatrzenia 
w ciepło. 

 
  5) Energetyka: 

 
a) Energia elektryczna generowana w planowanych 

obiektach przekazywana bCdzie do sieci elektro-
energetycznej ogólnokrajowej liniami kablowymi 
lub napowietrznymi. Przył>czenie planowanych 
elektrowni bCdzie mogło nast>pić na podstawie 
okreWlonych przez zarz>dcC sieci dystrybucyjnej 
warunków przył>czenia, po zrealizowaniu umowy 
o przył>czenie. 

 
b) Zaopatrzenie elektrowni wiatrowych w energiC 

elektryczn> dla potrzeb własnych nast>pi w oparciu 
o warunki okreWlone przez zarz>dcC sieci. 

 
c) Źopuszcza siC prowadzenie linii 

elektroenergetycznych napowietrznych przez 
tereny rolnicze w taki sposób aby nie utrudniało to 
uprawy gruntów rolnych, a wiCc przy miedzach, po 
granicy ucytków, wzdłuc pasów drogowych, 
w pasach drogowych. Wymóg ten nie dotyczy linii 
kablowych jeceli ich przebieg zostanie 
zaakceptowany przez właWciciela nieruchomoWci. 
Po realizacji sieci elektro-energetycznych 
kablowych nalecy grunty poddać rekultywacji 
przywracaj>c im wartoWć ucytkow>. 

 
d) Wskazany na rysunku planu przebieg planowanych 

linii elektroenergetycznych 15kV nalecy traktować 
jako optymalnyś dopuszcza siC jego korektC bez 
potrzeby zmiany planu, jeWli wynika to 
z uwarunkowaM technicznych. 

 
e) PrzejWcie linii elektroenergetycznej kablowej przez 

drogi o nawierzchni trwałej nalecy wykonywać 
metod> przycisku kontrolowanego 

 
f) Źopuszcza siC realizacjC stacji transformatorowych 

słupowych w miejscach wynikaj>cych 
z uwarunkowaM energetycznych przy zachowaniu 
przepisów odrCbnych. 

 
g) W przypadku kolizji z istniej>cymi urz>dzeniami 

elektroenergetycznymi nalecy wyst>pić do 
właWciwego terenowo zarz>dcy sieci o okreWlenie 
warunków przebudowy. 
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  6) Telekomunikacja: 
 
a)  Linie telekomunikacyjne w granicach Zmiany Planu 

nalecy projektować jako podziemne w terenach 
przeznaczonych pod ci>gi komunikacyjne. 
Źopuszcza siC lokalizacjC sieci i urz>dzeM 
infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach 
przeznaczonych pod zabudowC. 

 
b) W przypadku kolizji projektowanych obiektów 

z istniej>cymi urz>dzeniami telekomunikacyjnymi 
nalecy je przebudować i dostosować do 
projektowanego zagospodarowania zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami, normami 
i warunkami przebudowy. 

 
Rozdział 3 

Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
szczegółowe zasady zagospodarowania terenów 

i ograniczenia w ich ucytkowaniu 
 

§ 10. 1. Tereny oznaczone na zał>cznikach 
graficznych symbolami źźw przeznacza siC pod 
lokalizacjC elektrowni wiatrowych odpowiednio w: 
 
  1) wieW Pierławki - Wysoka 1źźw (zał>cznik nr 4), 
 
  2) wieW Kisiny 2źźw (zał>cznik nr 5), 
 
  3) wieW Jankowice - ż>siorowo 3źźw (zał>cznik nr 6), 
 
  4) wieW Jankowice 4źźw (zał>cznik nr 7). 
 

2. Zasady kształtowania zabudowy 
 
  1) W granicach działki przewidzianej pod lokalizacjC 

elektrowni planuje siC realizacjC wiecy elektrowni 
wiatrowej wraz z dodatkowymi urz>dzeniami 
technicznymiŚ kontenerow> stacj> pomiarow>, 
podziemnymi kablami energetycznymi do przył>czenia 
elektrowni wiatrowej, ewentualnie stacj> 
transformatorow>. 

 
  2) Przed przyst>pieniem do projektowania obiektu nalecy 

dokonać stosownie do przepisów odrCbnych, 
wstCpnego rozpoznania geologicznego terenu 
przeznaczonego do zabudowy. W zalecnoWci od 
wyników badaM gruntu dopuszcza siC przesuniCcie 
planowanej działki w granicach obszaru objCtego 
Uchwał>, bez potrzeby zmiany planu miejscowego, 
pod warunkiem ic zostanie zachowana odległoWćŚ          
500 m wokół wiecy w stosunku do istniej>cych 
i planowanych budynków przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi, oraz 800 m od istniej>cych i planowanych 
granic form ochrony przyrody. 

 
  3) Nieprzekraczalna linia zabudowy dla usytuowania 

wiecy - przy uwzglCdnieniu Wrednicy wirnika - nie moce 
być mniejsza nic 70 m od osi drogi publicznej. 

 
  4) Źopuszczalna wysokoWć wiecy elektrowni wiatrowej 

ł>cznie do 160 m n.p.t. przy najwiCkszym wzniesieniu 
łopaty wirnika, przyjmuj>c poziom zawieszenia wirnika 
do 110 m n.p.t. a WrednicC wirnika do 100 m. 

 
 
 
 

  5) Źopuszczalna moc generowana przez jedn> turbinC 
do 3 MW przy samoczynnym ustawianiu wirnika na 
wiatr. 

 
  6) Konstrukcja turbiny wiatrowej ł>cznie z wiec> powinna 

być pomalowana na jasny kolor, najlepiej biały lub 
szaro-biały, nie kontrastuj>cy z otoczeniem; 
w przypadku realizacji nastCpnych elektrowni (w 
ramach farmy wiatrowej) nalecy zachować jednakow> 
konstrukcjC wiec i kolorystykC w obrCbie całego 
przedsiCwziCcia. 

 
  7) ZiemiC z wykopów nalecy wykorzystać do 

ukształtowania terenu inwestycji lub na terenach 
rekultywowanych. 

 
  8) Transport elementów wielkogabarytowych na plac 

budowy nalecy uzgodnić z właWciwymi zarz>dcami 
dróg i prowadzić w godzinach o najmniejszym 
nasileniu ruchu pojazdów. 

 
  9) Nie dopuszcza siC wykorzystywania wiecy jako 

noWnika reklam za wyj>tkiem logo firmy zarz>dzaj>cej. 
 
  10) źlektrownie wiatrowe planowane s> na okres 

eksploatacji do 30 lat. Po tym okresie elektrownie 
mog> być wymieniane na bardziej technicznie 
zawansowane lub całkowicie likwidowane. 

 
3. Ograniczenia w ucytkowaniu terenów. 

 
  1) Wokół wiecy, w promieniu zasiCgu łopaty wirnika, 

zachować nalecy strefC bezpieczeMstwa technicznego 
w porozumieniu z właWcicielami połoconych w tej 
strefie nieruchomoWci, w oparciu o przepisy odrCbne. 
Tereny w obrCbie tej strefy ucytkowane bCd> nadal 
jako grunty rolne bez prawa jakiejkolwiek zabudowy. 

 
  2) źlektrownia wiatrowa bCdzie emitowała hałas 

o charakterze bezpoWrednim, długotrwałym, przy 
zmiennym poziomie w zalecnoWci od szybkoWci wiatru. 
Na terenie wokół wiecy - oznaczonym symbolem Rs - 
w zasiCgu izofony 45 dBA dla pory nocnej wynikaj>cej 
z poziomu mocy akustycznej turbin, nie dopuszcza siC 
realizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt 
ludzi, mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, 
zabudowy zagrodowej, zabudowy rekreacji 
indywidualnej i zbiorowej. Źopuszcza siC w jej 
granicach realizacjC obiektów i instalacji dla potrzeb 
gospodarki rolnej oraz sieci infrastruktury technicznej. 

 
  3) Tereny oznaczone symbolem Rs nalecy traktować 

jako potencjalne tereny ponadnormatywnego 
oddziaływania przedsiCwziCcia mog>cego znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko. Ostateczny zasiCg 
obszaru ponadnormatywnego oddziaływania nalecy 
ustalić w fazie powykonawczej, poddaj>c analizie 
funkcjonowanie przedsiCwziCcia przy zastosowaniu 
dostCpnych rozwi>zaM technicznych, technologicznych 
i organizacyjnych. 

 
§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomoWci objCtych Zmian> Planu.  
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1. Ustala siC ic wielkoWć działki przeznaczonej pod budowC 
elektrowni wiatrowej wynosić bCdzie 1500 m2

. Dopuszczalna 
tolerancja wielkoWci działki moce wynieWć + - 20 %. 
 

§ 12. Zasady tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów.  

 
1. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie ze 

Zmian> Planu ucytkowane bCd> w sposób rolniczy. 
 
§ 13. PrzedsiCwziCcia z zakresu obrony cywilnej.  
 
1. Oznakowanie zewnCtrzne wiecy, nalecy wykonać 

zgodnie przepisami odrCbnymi dotycz>cymi sposobu 
zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych. 

 
2. Wszelkie obiekty o wysokoWci równej i wiCkszej od 

50 m, przed wydaniem pozwolenia na budowC nalecy 
zgłosić do Szefostwa Słucby Ruchu Lotniczego oraz po 
wybudowaniu wymagaj> pisemnego powiadomienia w/w 
instytucji. 

 
§ 14. Ustala siC wysokoWć opłaty z tytułu wzrostu 

wartoWci nieruchomoWci spowodowanej ustaleniami 
Zmiany Planu w wysokoWciŚ  
 
  1. dla działek przeznaczonych pod elektrownie wiatrowe 

EEw  30 %, 
 
  2. dla dróg wewnCtrznych KŹ-W   5 %. 
 

Rozdział 4 
Przepisy koMcowe 

 
§ 15. 1. Z chwil> uprawomocnienia siC przedmiotowej 

Uchwały trac> moc ustalenia zawarte w Uchwale Nr 
V/27/03 Rady żminy Źziałdowo z dnia 21 lutego 2003 r. 
odnosz>ce siC do terenów objCtych niniejsz> Zmian> 
Planu. 

 
2. Na skutek rozstrzygniCcia nadzorczego Wojewody 

WarmiMsko-Mazurskiego nr PN.0911-33/10 z 16 lutego 
2010 r. uniewacnia siC uchwałC Nr XLIII/322/10 Rady 
żminy Źziałdowo z dnia 7 stycznia 2010 r. 

 
3. Do spraw z zakresu zagospodarowania 

przestrzennego wszczCtych przed dniem wejWcia w cycie 
Zmiany Planu, a nie zakoMczonych decyzj> ostateczn>, 
stosuje siC ustalenia przedmiotowej Uchwały. 

 
4. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza siC Wójtowi 

żminy Źziałdowo. 
 
5. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od daty 

ogłoszenia jej w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego i podlega publikacji na stronie 
internetowej . 
 

Przewodnicz>cy Rady żminy 
Mirosław ZieliMski 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XLV/336/10 
Rady żminy Źziałdowo 
z dnia 19 lutego 2010 r. 

 
 

STWIźRŹZźNIź ZżOŹNOVCI ZMIANY MIźJSCOWźżO PLANU ZAżOSPOŹAROWANIA PRZźSTRZźNNźżO 
żMINY ŹZIAŁŹOWO Z USTALźNIAMI ZMIANY STUŹIUM UWARUNKOWAL I KIźRUNKÓW ZAżOSPOŹAROWANIA 

PRZESTRZźNNźżO żMINY ŹZIAŁŹOWO. 
 
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada żminy Źziałdowo stwierdza zgodnoWć przedmiotowej Zmiany Planu ze Zmian> Studium 
UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego żminy Źziałdowo uchwalon> uchwał> Nr XLIII/321/10 Rady żminy 
Źziałdowo z dnia 7 stycznia 2010 r. 
 
 
 

Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XLV/336/10 
Rady żminy Źziałdowo 
z dnia 19 lutego 2010 r. 

 
 

ROZSTRZYżNIBCIź O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZźSTRZźNNźżO żMINY ŹZIAŁŹOWO. 

 
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada żminy Źziałdowo stwierdza, ic w okresie wyłocenia projektu Zmiany Planu do publicznego 
wgl>du oraz dyskusji publicznej na temat projektu Zmiany Planu, brak było wniosków wymagaj>cych rozstrzygniCcia przez RadC 
Gminy. 
 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XLV/336/10 
Rady żminy Źziałdowo 
z dnia 19 lutego 2010 r. 

 
 

ROZSTRZYżNIBCIź ŹOTYCZ=Cź SPOSOBU RźALIZACJI INWźSTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNźJ NALźb=CYCH ŹO ZAŹAL WŁASNYCH żMINY PRZźWIŹZIANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPOŹAROWANIA PRZźSTRZźNNźżO żMINY ŹZIAŁŹOWO. 
 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rada żminy Źziałdowo postanawia, co nastCpuje: 

1. W granicach obszarów objCtych opracowaniem nie przewiduje siC realizacji zadaM własnych żminy z zakresu infrastruktury 
technicznej. 
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Zał>cznik Nr 4 
do uchwały Nr XLV/336/10 
Rady żminy Źziałdowo 
z dnia 19 lutego 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 5 
do uchwały Nr XLV/336/10 
Rady żminy Źziałdowo 
z dnia 19 lutego 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 6 
do uchwały Nr XLV/336/10 
Rady żminy Źziałdowo 
z dnia 19 lutego 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 7 
do uchwały Nr XLV/336/10 
Rady żminy Źziałdowo 
z dnia 19 lutego 2010 r. 

 

 
 
 
 


