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UCHWAIA NR XL/203/2010 

 RADY GMINY _WIśRZNO 

 z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: 
Starza, KaleL, Kę”ica, Krze”ocin, CiesJaw, Stuchowo, _wierzno, Będzieszewo, Osiecze, 

w gminie _wierzno. 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 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; 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124), Rada Gminy _wierzn“ uchwa‘a, c“ nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr IV/18/2007 Rady Gminy _wierzn“ z dnia 31 stycznia 2007 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmienio-

ną uchwaJą Nr XVI/88/2008 z dnia 7 marca 2008 r., ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci z ustaleniami ｭStudium 

uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy _wierzn“ｬ, ”rzyjęteg“ uchwaJą 
Nr XXXVIII/265/2002 Rady Gminy _wierzn“ z dnia 10 ”audziernika 2002 r., zmienionego uchwaJą 
Nr XIV/62/2007 Rady Gminy _wierzn“ z dnia 10 grudnia 2007 r., uchwa‘a się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą t“warzyszącą 

w “brębach ge“dezyjnych: Starza, Ka‘eL, Kę”ica, Krze”“cin, CiesJaw, Stuch“w“, _wierzn“, Będzieszew“, 
Osiecze w gminie _wierzn“, o Jącznej ”“wierzchni 1909,50 ha, zwany dalej planem miejscowym. 2. Gra-

nice “bszaru “bjęteg“ ”‘anem “znacz“n“ na rysunku ”‘anu, stan“wiącym zaJącznik nr 1 do niniejszej 

uchwaJyŁ 3Ł Przedmiotem ”‘anu jest usta‘enie zasad zag“s”“dar“wania terenów “bjętych “”rac“waniem 

planu, w tym “bszarów ‘“ka‘izacji e‘ektr“wni wiatr“wych wraz z t“warzyszącą infrastrukturą technicznąŁ 
4Ł Integra‘ną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 1) zaJącznik nr 1 - arkusze 1 do 2 - rysunek planu w skali 

1:5000; 2) zaJącznik nr 2 - arkusze 1 do 7 - rysunek planu w ska‘i 1:2000; 3) zaJącznik nr 3 - arkusze 1 

do 2 - wyrys ze ｭStudium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy _wierzn“ｬ; 

4) zaJącznik nr 4 - r“zstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 5) za-

Jącznik nr 5 - r“zstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, na‘ewących d“ zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania. 

§ 2. 1Ł Na “bszarze ”‘anu usta‘a się: 1) ”rzeznaczenie terenów “raz ‘inie r“zgraniczające tereny 

o równym ”rzeznaczeniu ‘ub równych zasadach zag“s”“dar“wania, a takwe szczegó‘ne warunki zag“s”“da-

r“wania terenów “raz “graniczenia w ich uwytk“waniu, w tym zakaz zabudowy; 2) zasady ochrony 

i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“ “raz ”arametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“da-

rowania terenu, w tym ‘inie zabud“wy, gabaryty “biektów i wskauniki intensywn“`ci zabud“wy; 3) zasa-

dy “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, kraj“brazu ku‘tur“weg“, dziedzictwa ku‘tur“weg“ i zabytków; 4) zasa-

dy i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci; 5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów k“munikacji 

i infrastruktury technicznej; 6) s”“sób i termin tymczas“weg“ zag“s”“dar“wania, urządzania 

i uwytk“wania terenów; 7) stawki ”r“cent“we, na ”“dstawie których usta‘a się “”Jatę, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2. Ustalenia planu miejscowe-

go obejmują: 1) tereny proponowanych lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą, 
w tym ”r“”“n“wane ”rzebiegi dróg serwis“wych i tereny rolnicze z zakazem lokalizacji zabudowy prze-

znacz“nej na staJy ”“byt ‘udzi, “granicz“ne nie”rzekracza‘ną ‘inią zabudowy, oznaczone na rysunku planu 

symbolem - śłR; 2) tereny r“‘nicze “bjęte zakazem ‘“ka‘izacji zabud“wy ”rzeznacz“nej na staJy ”“byt 
ludzi, oznaczone na rysunku planu symbolem - R; 3) tereny ‘asów “znacz“ne na rysunku ”‘anu symbolem 

- źL; 4) tereny “gr“dów dziaJk“wych, “znacz“ne na rysunku ”‘anu symbolem - ZD; 5) teren nieczynnego 

cmentarza oznaczony na rysunku planu symbolem - źC; 6) teren wód ”Jynących - rzeka Stuchowska 

Struga, oznaczony na rysunku planu symbolem - W; 7) teren przeznaczony pod lokalizację urządzeL i sieci 

infrastruktury technicznej, w tym stacji elektroenergetycznej 110/SN kV - GPO, gJówny ”unkt “dbi“ru, 
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oznaczony na rysunku planu symbolem - śś; 8) tereny istniejącej dr“gi w“jewódzkiej nr 105 oznaczone 

na rysunku planu symbolem - KDG; 9) tereny istniejącej dr“gi ”“wiat“wej 0032ź “znacz“ne na rysunku 
planu symbolem - KŚź; 10) tereny istniejących dróg gminnych, oznaczone na rysunku planu symbolem - 

KŚŚ; 11) tereny istniejących dróg wewnętrznych, “znacz“ne na rysunku ”‘anu symbolem - KDW. 3. Te-

reny “bjęte ”‘anem do chwili ich zagospodarowania zgodnie z ”r“jekt“waną funkcją m“gą być uwytk“wa-

ne w s”“sób d“tychczas“wyŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 3. W granicach “znacz“nych na rysunku ”‘anu wyznacza się strefy “chr“ny stan“wisk arche“‘o-

gicznych W I, W II, W III, d‘a których “b“wiązują nakazy i zakazy zgodne z przepisami szczegó‘nymi do-

tyczącymi “chr“ny zabytków “raz usta‘enia niniejszeg“ ”‘anu: 

1) Strefa W I - ”eJnej “chr“ny arche“‘“giczn“-k“nserwat“rskiej, wyk‘uczającej wsze‘ką dziaJa‘n“`ć inwe-

stycyjną i inną; strefa W I obejmuje stan“wiska w”isane d“ rejestru zabytków i ujęte w ewidencji 

urzędu “chr“ny zabytków: 
 

Nr stanowiska 

w wykazie 

Miejsc“w“`ć Oznaczenie 

stanowiska na 

arkuszu 

Obiekt 

1. Kę”ica Stan. 4 (AZP: 19-

09/41) 

Cmentarzysko kurhanowe 

2. Starza Stan. 2 (AZP: 19-

10/72) 

Cmentarzysko kurhanowe, wpisane do rejestru 

zabytków ”“d nr 721, decyzją z dnia 17 sierpnia 

1972 r., znak: Kl.I.6801/3/72 

3. Starza Stan. 6 (AZP: 19-

10/37) 

Cmentarzysko (kurhany), wpisane do rejestru 

zabytków ”“d nr 723, decyzją z dnia 15 sierpnia 

1972 r., znak: Kl.I.6801/5/72 

 

2) W granicach oznaczonej na rysunku planu strefy W I “b“wiązuje: a) zakaz wsze‘kiej dziaJa‘n“`ci inwy-

nierskiej, budowlanej i innej związanej z pracami ziemnymi (np. kopanie studni, melioracji, karczunku 

i nasadzania drzew itd.), poza badaniami archeologicznymi oraz pracami zabez”ieczającymi zabytek 

przed zniszczeniem, prowadzonymi na zasadach “kre`‘“nych ”rze”isami szczegó‘nymi dot. ochrony 

zabytków; b) zach“wanie istniejąceg“ ukJadu t“”“graficznego terenu. 

3) Strefa W II - czę`ci“wej “chr“ny k“nserwat“rskiej stan“wisk arche“‘“gicznych, d“”uszczającej inwe-

st“wanie ”“d “kre`‘“nymi warunkami; strefa W II obejmuje stan“wiska ujęte w ewidencji urzędu 
“chr“ny zabytków: 

 

Nr stanowiska w wykazie Miejscow“`ć Oznaczenie stanowiska na arkuszu 

23 Starza Stan. 1 (AZP: 19-10/45) 

24. Starza Stan. 3 (AZP: 19-10/75) 

25. Starza Stan. 9 (AZP: 19-10/46) 

26. Starza Stan. 11 (AZP: 19-10/71) 

27. Starza Stan. 21 (AZP: 20-10/36) 

28. Stuchowo Stan. 7 (AZP: 19-10/32) 

 

4) W granicach oznaczonej na rysunku planu strefy W II “b“wiązuje: a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamie-

rzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony 

zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze ”“djęcia ”rac ziemnych; b) przeprowadzenie archeolo-

gicznych badaL ratunk“wych na terenie w granicach strefy, wy”rzedzających r“z”“częcie ”rac ziem-

nych związanych z rea‘izacją zamierzenia, na zasadach “kre`‘“nych ”rze”isami szczegó‘nymi dot. 

“chr“ny zabytkówŁ 
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5) Strefa W III - “granicz“nej “chr“ny k“nserwat“rskiej stan“wisk arche“‘“gicznych, ”“‘egającej na 
”r“wadzeniu interwencyjnych badaL arche“‘“gicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych; 

strefa W III obejmuje stan“wiska ujęte w ewidencji sJuwby k“nserwat“rskiej: 
 

Nr stanowiska w wykazie Miejsc“w“`ć Oznaczenie stanowiska na arkuszu 

17. CiesJaw Stan. 3 (AZP: 20-10/5) 

58. Kę”ica Stan. 2 (AZP: 19-09/42) 

59. Kę”ica Stan. 5 (AZP: 19-09/43) 

60. Kę”ica Stan. 6 (AZP: 19-10/26) 

87. Starza stan. 4 (AZP: 19-10/35) 

88. Starza stan. 5 (AZP: 19-10/36) 

89. Starza stan. 7 (AZP: 19-10/42) 

90. Starza stan. 8 (AZP: 19-10/44) 

91. Starza stan. 10 (AZP: 19-10/73) 

92. Starza stan. 12 (AZP: 19-10/34) 

93. Starza stan. 13 (AZP: 19-10/38) 

94. Starza stan. 14 (AZP: 19-10/39) 

95. Starza stan. 15 (AZP: 19-10/40) 

96. Starza stan. 16 (AZP: 19-10/41) 

97. Starza stan. 17 (AZP: 19-10/43) 

98. Starza stan. 18 (AZP: 19-10/47) 

99. Starza stan. 19 (AZP: 19-10/70) 

100. Stuchowo stan. 2 (AZP: 19-10/28) 

101. Stuchowo stan. 3 (AZP: 19-10/65) 

102. Stuchowo stan. 4 (AZP: 19-10/66) 

104. Stuchowo stan. 6 (AZP: 19-10/31) 

105. Stuchowo stan. 8 (AZP: 19-10/33) 

106. Stuchowo stan. 9 (AZP: 19-10/27) 

107. Stuchowo stan. 11 (AZP: 19-10/67) 

108. Stuchowo stan. 12 (AZP: 19-10/70) 

 

6) W granicach oznaczonej na rysunku planu strefy W III “b“wiązuje: a) ws”óJdziaJanie w zakresie za-

mierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochro-

ny zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze ”“djęcia ”rac ziemnych; b) przeprowadzenie arche-

“‘“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym rea‘izacją ”rac ziemnych, na zasadach “kre`‘o-

nych przepisami szczegó‘nymi d“tyczącymi “chr“ny zabytkówŁ 

§ 4. źasady “chr“ny `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ i krajobrazu kulturowego: 

1) 1) “b“wiązek ”r“wadzenia ”rzez inwest“ra monitoringu ”“rea‘izacyjneg“ skutków w”Jywu inwestycji 
na `r“d“wisk“ ”rzyr“dnicze w 1., 3. i 5. roku od uruchomienia inwestycji, ze szczegó‘nym uwzg‘ęd-

nieniem migrujących zwierząt i ostoi ich bytowania; w ”rzy”adku stwierdzenia negatywneg“ w”Jywu 
na migrujące zwierzęta ‘ub “st“je ich byt“wania inwest“r m“we być z“b“wiązany d“ ”“djęcia dziaJaL 
ratunkowych w ce‘u usunięcia zagr“weL, zg“dnie z przepisami “drębnymi; 

2) “b“wiązek zabez”ieczenia `r“d“wiska ”rzed emisją szk“d‘iwych fa‘ e‘ektr“magnetycznych, ”“rawe-

niem ”rądem i Jadunkami elektrostatycznymi; 

3) budowa elektrowni wiatrowych wymaga ”rze”r“wadzenia ”“stę”“wania w s”rawie “ceny “ddziaJy-

wania na `r“d“wisk“ zg“dnie z przepisami “drębnymi; 

4) zakaz z’iany st“sunków w“dnych, zasy”ywania “czek w“dnych i bez“d”Jyw“wych zagJębieL terenu; 
5) w oznaczonym na rysunku ”‘anu “bszarze zagr“w“nym m“w‘iw“`cią wystą”ienia ”“w“dzi, w “brębie 

rzeki Stuch“wskiej Strugi, “b“wiązuje zakaz zabud“wy; 
6) zakaz zmiany konfiguracji terenu - zmiany ”“wstaJe w wyniku prowadzonych prac budowlanych nale-

wy ”rzywrócić d“ stanu um“w‘iwiająceg“ k“ntynuację jeg“ uwytk“wania w d“tychczas“wy s”“sób; 
7) zakaz ‘“ka‘izacji “biektów ”“w“dujących ”rzekr“czenie d“”uszcza‘nych n“rm haJasu i elektromagne-

tycznego promieni“wania niej“nizująceg“ ”“za granicami obszaru opracowania planu; 
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8) wystę”ujące na “bszarze ”‘anu tereny i obiekty zaproponowane do ochrony w formie: obszaru chro-

ni“neg“ kraj“brazu, uwytków ek“‘“gicznych, “bszarów ”rzyr“dnicz“ cennych i pomników ”rzyr“dy - 
do zachowania, z ograniczeniami w zagospodarowaniu: a) w granicach proponowanego obszaru 

chronionego krajobrazu, oznaczonego symbolem OChK-1, u”“rządk“wać g“s”“darkę `ciek“wą 

w “brębie z‘ewni cieków wch“dzących w skJad “bszaru, a ”“nadt“ “b“wiązują: - zakaz zmian prze-

znaczenia terenu z uwytków zielonych w uwytki r“‘ne, - zakaz dalszych me‘i“racji “suszających, swo-

b“dnej zabud“wy krawędzi d“‘in i ich wysoczyzn; b) w granicach ”r“”“n“wanych uwytków ek“‘o-

gicznych ｭ_wierzniaLskie Mszaryｬ, oznaczonych symbolem UE-7, “b“wiązuje: - utrzymanie obecnego 

charakteru siedliska, - zakaz zmiany st“sunków w“dnych, - zakaz zabudowy i grodzenia terenu, - za-

kaz gromadzenia `mieci, - zakaz wzn“szenia urządzeL J“wieckich; c) ”r“”“n“wane “bszary ”rzyr“dni-

czo cenne: OC-1 - dolina rzeki Stuchowska Struga i _winiec, ”eJni funkcję k“rytarza ek“‘“giczneg“ 

i OC-5 - “bszar ”“J“w“ny w oddziale 707-717 Le`nictwa _wierzn“, `ród‘e`ne “czka i mszary 

o charakterze ”rzej`ci“wym; w granicach “bszarów “b“wiązuje zakaz dziaJaL, które m“gą w istotny 

s”“sób ”“g“rszyć stan sied‘isk ”rzyr“dniczych “raz sied‘isk gatunków r“`‘in i zwierząt, a takwe 

w ist“tny s”“sób m“gą w”Jynąć negatywnie na gatunki, d‘a “chr“ny których “bszary z“staJy wyzna-

czone; d) proponowane pomniki ”rzyr“dy wg ”“niwszeg“ wykazu: W odniesieniu do proponowanych 

pomników ”rzyr“dy “b“wiązuje:- s”“rządzenie metryczki wedJug wz“ru st“s“waneg“ w dokumenta-

cji pomników ”rzyr“dy,- oznakowanie i “chr“na “biektu ”rzed wycięciem i uszkodzeniem. 

 

Oznaczenie Lokalizacja Gatunek Obwód 

w cm 

PP-14 T“rf“wisk“ ’iędzy Stuch“we’ a Kę”icą dąb szy”uJk“wy 380 

PP-15 Stuchowo - park buk zwyczajny dąb 
szy”uJk“wy 

370-442 

PP-16 Na W od Stuchowa dęby szy”uJk“we 482 

PP-17 Na S “d Stuch“wa ”rzy zagJębieniu ”“‘ny’ dąb szy”uJk“wy 505 

PP-18 Kę”ica - zabudowania PGR modrzew sp. 326 

PP-19 Na S od Stuchowa przy drodze do Mechowa przy 

oczku wodnym 

dąb szy”uJk“wy 370 

PP-20 Na S od Stuchowa - wyschnięte “bniwenie `ród”“‘ne buk zwyczajny 625 

PP-21 Kę”ica nieda‘ek“ g“rze‘ni t“”“‘a biaJa 430 

PP-22 PGR Kę”ica dąb szy”uJk“wy 335 

PP-23 Na ś “d Trawnej Góry dąb szy”uJk“wy 408 

PP-24 Le`nictw“ Ch“’in“ “ddzŁ 728 dąb szy”uJk“wy bd. 

PP-31 PGR Starze wzdJuw bezi’ienneg“ cieku w“dneg“ a‘eja kasztan“wców `rŁ 300 

PP-32 PGR Starze ”rzy ’aJych “czkach w“dnych a‘eja kasztan“wców `rŁ 300 

PP-33 WzdJuw bezi’ienneg“ cieku w“dneg“ ”“’iędzy 
Kę”icą a Stuchowem 

a‘eja dębów szy”uJk“wych 500-600 

PP-34 Na S od Stuchowa - droga polna a‘eja dęb“w“-klonowa bd. 

 

9) w granicach “znacz“nych na rysunku ”‘anu wyznacza się strefę k“nserwat“rską ｭKｬ ochrony krajo-

brazu związaneg“ z historycznym ukJadem przestrzennym: a) w granicach strefy ochronie podlega: - 

hist“ryczna granica zaJ“weL zie‘eni k“mponowanej, - rozplanowanie i skJad gatunk“wy zie‘eni, - roz-

”‘an“wanie dróg i `ciewek, - ukJad kwater cmentarnych, - maJa architektura, tjŁ “gr“dzenia, bramy 

i in., - zabytki se”u‘kra‘ne (nagr“bki, “gr“dzenia gr“bów, i in. elementy urządzenia cmentarza); b) 

w granicach strefy “b“wiązuje: - zachowanie, konserwacja i rewaloryzacja ww. elementów zag“s”o-

dar“wania zaJ“weL zie‘eni, - wyJączenie s”“d zabud“wy terenów ”arków i cmentarzy, - oznakowanie 

cmentarza, jako historycznego miejsca ”“chówków miejsc“wej ‘udn“`ci, - opiniowanie dokumentacji 

”r“jekt“wej ”rzez “d”“wiedni “rgan dsŁ “chr“ny zabytkówŁ 

§ 5. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) e‘ektr“wnie będą ”rac“waJy bez“bsJug“w“, w związku z tym nie zachodzi potrzeba uzbrojenia terenu 

w sieci w“d“ciąg“we i kanalizacyjne; 
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2) inwest“r z“b“wiązany jest, zg“dnie z aktua‘nie “b“wiązującymi przepisami “drębnymi, do powiado-

mienia “d”“wiednich wJadz lotniczych o przewidywanym terminie zak“Lczenia bud“wy “raz d“ wy-

konania oznakowania przeszkodowego wraz z podaniem d“kJadnych ws”óJrzędnych ge“graficznych 
urządzeL, ”“w“Jując się na numer ewidencyjny przeszkody lotniczej - “d”“wiedni d‘a terenów “zna-

czonych na rysunku planu; 

3) e‘ektr“wnie na‘ewy ”“Jączyć między s“bą i z ”r“jekt“waną stacją e‘ektr“energetyczną 110łSN kV - 

GPO, z‘“ka‘iz“waną na terenie “znacz“nym symbolem EE, liniami `rednieg“ na”ięcia z‘“ka‘iz“wanymi 

na terenach oznaczonych symbolami E/R, EE i R; d“”uszcza się uJ“wenie kab‘i ster“wania i automatyki 

równ“‘egJe d“ e‘ektr“energetycznych ‘inii kab‘“wych; 
4) ”r“jekt“waną stację e‘ektr“energetyczną 110łSN kV - GPO ”rzyJączyć d“ istniejącej sieci, zg“dnie 

z warunkami technicznymi ”rzyJączenia; 
5) stację e‘ektr“energetyczną 110łSN kV - GPO ”rzyJączyć d“ sieci ”r“jekt“wanymi liniami 110 kV 

”rzebiegającymi przez obszar opracowania; w przypadku zastosowania linii napowietrznych - wzdJuw 
‘inii na‘ewy uwzg‘ędnić istnienie stref “ddziaJywania, z zakazem ‘“ka‘izacji budynków ”rzeznacz“nych 
na staJy ”“byt ‘udzi, o szer“k“`ci 40,0 m (po 20,0 m od osi linii w obu kierunkach) - ochrona przed 

elektromagnetycznym promieniowaniem niej“nizującym, zgodnie z wymogami “b“wiązujących w tym 

zakresie ”rze”isów “drębnych; 

6) d“”uszcza się ”“Jączenie e‘ektr“wni wiatr“wych ze stacją e‘ektr“energetyczną 110łSN kV zlokalizo-

waną ”“za “bszarem opracowania; 

7) wystę”ujące w granicach opracowania elektroenergetyczne i telekomunikacyjne sieci - do zachowa-

nia; w przypadku kolizji z projektowanymi urządzeniami d“”uszcza się ich ”rzebud“wę; 
8) wystę”ujące w granicach “”rac“wania urządzenia melioracyjne muszą być zach“wane, a w przypadku 

ich kolizji z projektowanymi obiektami na‘ewy je ”rzebud“wać zach“wując dr“wn“`ć caJeg“ systemu. 

9) na “bszarze ”‘anu d“”uszcza się ‘“ka‘izację ”“dziemnych sieci infrastruktury technicznej nie związa-

nej z elektrowniami wiatrowymi; 

§ 6. Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) “bsJuga k“munikacyjna obszaru planu i ”“szczegó‘nych terenów ”“”rzez istniejącą sieć dróg - droga 

w“jewódzka nr 105 k‘asy gJównej, o symbolu KDG, droga powiatowa nr 0032Z klasy zbiorczej 

o symbolu KDZ, drogi gminne o symb“‘u KŚŚ, dr“gi wewnętrzne o symbolu KDW oraz poprzez drogi 

serwisowe realizowane na potrzeby budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych; 

2) utrzymuje się istniejące dr“gi ”“‘ne z m“w‘iw“`cią ich wyk“rzystania jak“ dróg serwis“wych, nie-

zbędnych d“ ”rawidJ“weg“ funkcj“n“wania zes”“Ju e‘ektr“wni wiatr“wych; 
3) na terenach oznaczonych symbolami E/R, EE i R d“”uszcza się bud“wę dróg serwis“wych na ”“trze-

by budowy i eks”‘“atacji e‘ektr“wni wiatr“wych; szer“k“`ć dróg serwis“wych w liniach rozgranicza-

jących - od 3,5 do 6,0 m; 

4) d“”uszcza się bud“wę ”‘aców serwis“wych o powierzchni do 900,0 m2; 

5) d“”uszcza się bud“wę n“wych ‘ub ”“szerzenie istniejących zjazdów z dróg, zg“dnie z przepisami 

“drębnymi. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 7. 1. Na terenach o ”“wierzchni Jącznej 498,76 ha, “znacz“nych na rysunku ”‘anu, zaJącznik nr 2 

arkusze 1 do 7, symbolem śłR, usta‘a się: 

1) przeznaczenie ”“dstaw“we: “bszar ‘“ka‘izacji d“ 24 wiew e‘ektr“wni wiatr“wych o mocy do 3,0 MW 

wraz z t“warzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, o Jącznej m“cy nie ”rzekraczającej 
72,0 MW, poza miejscami lokalizacji fundamentów wiew, dróg i ”‘aców serwis“wych uwytk“wanie 
wyJącznie r“‘nicze z zakazem lokalizacji zabudowy mieszkani“wej ‘ub innej ”rzeznacz“nej na staJy ”o-

byt ludzi; 

2) szczegóJ“wa ‘“ka‘izacja e‘ektr“wni wiatr“wych wraz z infrastrukturą t“warzyszącą nastą”i na eta”ie 
s”“rządzania ”r“jektów bud“w‘anych; 

3) 3) zasady zagospodarowania terenu: a) maksyma‘na wys“k“`ć wiewy ”“nad ”“zi“m terenu - 

150,0 m, b) maksyma‘na wys“k“`ć skrajneg“ ”unktu wirnika w pozycji pionowej - 200,0 m ponad 

poziomem terenu, c) maksyma‘na `rednica wirnika turbiny - 100,0 m, d) ”“wierzchnia ”‘aców serwi-

sowych do 900,0 m2, e) ”“wierzchnia zabud“wy d‘a jednej wiewy e‘ektr“wni wiatr“wej d“ 500,0 m2, 

f) w ce‘u s”eJnienia warunków wynikających z norm dopuszczalnego poziomu haJasu, ‘“ka‘izację 
wiew, w st“sunku d“ istniejącej zabudowy mieszkani“wej ‘ub innej ”rzeznacz“nej na staJy ”“byt ‘udzi, 
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d“”uszcza się w “d‘egJ“`ci zg“dnej z wymogami “b“wiązujących w tym zakresie ”rze”isów “dręb-

nych, g) minima‘na “d‘egJ“`ć między wiewami - 300,0 m, h) “d‘egJ“`ć nie”rzekracza‘nych ‘inii zabu-

d“wy: “d istniejącej dr“gi w“jewódzkiej - min. 100,0 m, “d istniejących dróg: ”“wiat“wej i gminnych 

- min. 53,0 m, i) “d‘egJ“`ć “d granicy “bszaru chr“ni“neg“ kraj“brazu - min. 200,0 m, j) “d‘egJ“`ć “d 
skraju zwartych kom”‘eksów ‘e`nych - min. 100,0 m, k) wszystkie elementy k“nstrukcji wiewy 

i turbiny ”“winny być ”“malowane w k“‘“rach ”aste‘“wych, nie k“ntrastujących z otoczeniem, po-

wierzchnia obiektu matowa - bez ref‘eksów `wiet‘nych, ”rzy uwzg‘ędnieniu wymaganego przepisami 

“drębnymi sposobu oznakowania ”rzeszkód ‘“tniczych, ‘) urządzenia wymagają “znak“wania ”rze-

szk“d“weg“ ”rzeszkód ‘“tniczych wg aktua‘nie “b“wiązujących ”rze”isów “drębnych, m) dopuszcza 

się umieszczenie na g“nd“‘i ‘“g“ ”r“ducenta, inwest“ra ił‘ub wJa`cicie‘a e‘ektr“wni wiatr“wych, n) 
d“”uszcza się ‘“ka‘izację urządzeL infrastruktury technicznej, takich jak: transf“rmator, rozdzielnia 

i inne, niezbędnych d“ ”rawidJ“weg“ funkcj“n“wania e‘ektr“wni; 
4) “b“wiązek wyk“nania r“z”“znania ge“techniczneg“ um“w‘iwiająceg“ szczegóJ“we “kre`‘enie s”oso-

bu posadowienia konstrukcji; 

5) d‘a czę`ci terenów ”“J“w“nych w granicach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych “b“wiązują usta‘enia “kre`‘“ne w § 3 niniejszej uchwaJy; 
6) zasady “chr“ny `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 4 niniejszej uchwaJy; 
7) zasady “bsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z § 5 niniejszej uchwaJy; 
8) zasady “bsJugi w zakresie komunikacji zgodnie z § 6 niniejszej uchwaJy; 
9) d“”uszcza się bud“wę ”r“jekt“wanych ‘inii o na”ięciu 110 kV; w przypadku zastosowania linii na-

powietrznych - wzdJuw ‘inii na‘ewy uwzg‘ędnić istnienie stref “ddziaJywania, o szer“k“`ci 40,0 m (po 

20,0 m od osi linii w obu kierunkach); 

10) istniejące e‘ektr“energetyczne i telekomunikacyjne linie napowietrzne - do zachowania, z dopuszcze-

niem ich przebudowy lub skablowania; 

11) d“”uszcza się ”r“wadzenie e‘ektr“energetycznych ‘inii kab‘“wych i infrastruktury t“warzyszącej e‘ek-

trowniom wiatrowym, w tym kabli sterowania i automatyki; 

12) d“”uszcza się m“w‘iw“`ć ”“dziaJów ge“dezyjnych gruntów r“‘nych na ”“trzeby wydzie‘ania dróg 

i ”‘aców serwis“wych, fundamentów ”“d e‘ektr“wnie wiatr“we “raz urządzeL infrastruktury tech-

nicznej, takich jak: transformatory, rozdzielnie i inne, niezbędnych d“ ”rawidJ“weg“ funkcj“n“wania 

e‘ektr“wni; d‘a ”“z“staJych terenów d“”uszcza się ”“dziaJ na dziaJki o powierzchni nie mniejszej niw 
3000 m2. 2. Na terenie o ”“wierzchni Jącznej 0,80 ha, oznaczonym na rysunku planu - zaJącznik nr 2 

arkusz 7, symbolem śś, usta‘a się: 1) ”rzeznaczenie: teren urządzeL e‘ektr“energetycznych, ‘“ka‘iza-

cji stacji elektroenergetycznej 110/SN kV - GPO; 2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: a) 

maksymalna powierzchnia zabudowy - 80% powierzchni terenu, b) maksyma‘na wys“k“`ć “biektów 
kubaturowych - 12,0 m od poziomu terenu, c) m“w‘iw“`ć wtórnych ”“dziaJów ge“dezyjnych na ”o-

trzeby eks”‘“atacji stacji, d) na terenie śś d“”uszcza się zabud“wę związaną z eks”‘“atacją e‘ek-

tr“wni wiatr“wych; 3) uciąw‘iw“`ć związana z elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizują-
cym wytwarzanym przez stacje winna zamknąć się w granicach terenu śś; 4) “bsJuga k“munikacyjna 

i infrastrukturalna terenu EE - z istniejącej dr“gi w“jewódzkiej “znacz“nej na rysunku ”‘anu symbolem 

KDG. 3. Na terenach o ”“wierzchni Jącznej 905,41 ha, oznaczonych na rysunku planu - zaJącznik 
nr 1 arkusze 1 do 2, symbolem R, usta‘a się: 1) ”rzeznaczenie: tereny r“‘nicze z zakazem zabudowy 

”rzeznacz“nej na staJy ”“byt ‘udzi, w tym zabud“wy zagr“d“wej związanej z ”r“dukcją r“‘niczą; 2) 
zach“wanie terenów w dotychczasowym uwytk“waniu; 3) zakaz rea‘izacji e‘ektr“wni wiatr“wych; 4) 
d“”uszcza się ‘“ka‘izację ”“dziemnych i naziemnych sieci i urządzeL infrastruktury “raz tymczaso-

wych ”‘aców i dróg serwis“wych związanych z bud“wą i eks”‘“atacją e‘ektr“wni wiatr“wych, zgod-

nie z wymogami “b“wiązujących w tym zakresie ”rze”isów “drębnych; 5) d‘a czę`ci terenów ”“J“wo-

nych w granicach stref “chr“ny k“nserwat“rskiej stan“wisk arche“‘“gicznych “b“wiązują usta‘enia 
“kre`‘“ne w § 3 niniejszej uchwaJy; 6) zasady “chr“ny `r“d“wiska przyrodniczego i krajobrazu kultu-

rowego zgodnie z § 4 niniejszej uchwaJy; 7) zasady “bsJugi w zakresie infrastruktury technicznej 

zgodnie z § 5 niniejszej uchwaJy; 8) zasady “bsJugi w zakresie komunikacji zgodnie z § 6 niniejszej 

uchwaJy; 9) d“”uszcza się bud“wę ”r“jekt“wanych ‘inii o na”ięciu 110 kV; w przypadku zastosowa-

nia linii napowietrznych - wzdJuw ‘inii na‘ewy uwzg‘ędnić istnienie stref “ddziaJywania, o szer“k“`ci 
40,0 m (po 20,0 m od osi linii w “bu kierunkach); 10) istniejące e‘ektr“energetyczne i telekomunika-

cyjne linie napowietrzne - do zachowania, z dopuszczeniem ich przebudowy lub skablowania; 11) do-

”uszcza się m“w‘iw“`ć ”“dziaJów ge“dezyjnych na ”“trzeby wydzie‘ania dróg i ”‘aców serwis“wych 
“raz ‘“ka‘izacji niezbędnych urządzeL infrastruktura‘nych związanych z eks”‘“atacją e‘ektr“wni wia-

tr“wych; d‘a ”“z“staJych terenów d“”uszcza się ”“dziaJ na dziaJki o powierzchni nie mniejszej niw 
3000 m2. 4. Na terenach o ”“wierzchni Jącznej 449,96 ha, oznaczonych na rysunku planu - zaJącznik 
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nr 1 arkusze 1 do 2 i zaJącznik nr 2 arkusz 5, symbolem źL, usta‘a się: 1) ”rzeznaczenie: tereny ‘a-

sów; 2) zasady zag“s”“dar“wania: zach“wanie terenów w dotychczasowym uwytk“waniu z zakazem 

wsze‘kiej zabud“wy, g“s”“darka ‘e`na winna być ”r“wadz“na zg“dnie z planem urządzenia ‘asu; 3) 
zakaz ”“dziaJu terenu; 4) d‘a czę`ci terenów ”“J“w“nych w granicach stref ochrony konserwatorskiej 

stan“wisk arche“‘“gicznych “b“wiązują usta‘enia “kre`‘“ne w § 3 niniejszej uchwaJy; 5) zasady 
“chr“ny `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 4 niniejszej uchwaJy; 6) za-

sady “bsJugi w zakresie komunikacji zgodnie z § 6 niniejszej uchwaJy; 7) istniejące e‘ektr“energe-

tyczne linie napowietrzne - do zachowania, z dopuszczeniem ich przebudowy lub skablowania; 5. Na 

terenie o powierzchni 3,56 ha, oznaczonym na rysunku planu - zaJącznik nr 1 arkusz 2, symbolem 

źŚ, usta‘a się: 1) ”rzeznaczenie: teren “gr“dów dziaJk“wych; 2) zasady zag“s”“dar“wania terenu: 
zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami “kre`‘“nymi d‘a “gr“dów dziaJkowych; 3) zakaz podzia-

Ju terenu; d“”uszcza się wewnętrzny ”“dziaJ terenu na “gródki dziaJk“we “raz infrastrukturę k“muni-

kacyjną; 4) zasady “chr“ny `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ i krajobrazu kulturowego: minimalna po-

wierzchnia biologicznie czynna - 90% powierzchni dziaJki; 5) zasady “bsJugi w zakresie komunikacji: 

a) parkowanie w granicach terenu “gr“dów, b) “bsJuga k“munikacyjna - z istniejącej dr“gi w“je-

wódzkiej o symb“‘u KŚG; 6) zasady “bsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: uzbrojenie terenu 

istniejące; istniejąca e‘ektr“energetyczna ‘inia na”“wietrzna - do zachowania, z dopuszczeniem jej 

przebudowy lub skablowania. 6. Na terenie o powierzchni 0,38 ha, oznaczonym na rysunku planu - 

zaJącznik nr 1 arkusz 2, symbolem źC, usta‘a się: 1) ”rzeznaczenie: teren nieczynnego cmentarza; 2) 

zasady zagospodarowania terenu: a) utrzymuje się stan istniejący z zakazem tworzenia nowych kwa-

ter cmentarnych, b) utrzymuje się istniejące zaJ“wenie cmentarne wraz z ukJadem kompozycyjnym 

i systemem zie‘eni; 3) zakaz ”“dziaJu terenu; 4) zasady “chr“ny `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ i krajo-

brazu ku‘tur“weg“: a) d‘a czę`ci terenu ”“J“w“nej w granicach strefy W III ograniczonej ochrony kon-

serwat“rskiej stan“wisk arche“‘“gicznych “b“wiązują usta‘enia “kre`‘“ne w § 3 pkt 6 niniejszej 

uchwaJy, b) d‘a caJeg“ terenu ”“J“w“neg“ w strefie ｭKｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej “b“wiązują usta‘e-

nia “kre`‘“ne w § 4 pkt 9 niniejszej uchwaJy; 5) zasady “bsJugi w zakresie komunikacji: z drogi gmin-

nej o symb“‘u KŚŚ; 6) zasady “bsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: d“”uszcza się “`wiet‘e-

nie typu parkowego oraz zaopatrzenie w w“dę z ”r“jekt“waneg“ w“d“ciąguŁ 7Ł Na terenie 

o powierzchni 4,63 ha, oznaczonym na rysunku planu - zaJącznik nr 1 arkusz 2, symbolem W, ustala 

się: 1) ”rzeznaczenie: teren wód ”Jynących - rzeka Stuchowska Struga; 2) zasady zagospodarowania: 

”“z“stawienie brzegów w stanie naturalnym, wraz z r“`‘inn“`cią ”“rastającą brzegi; 3) d“”uszcza się 
prowadzenie prac renowacyjnych i ”“rządk“wych w celu wyeliminowania niekontrolowanych podpię-
trzeL wód; 4) zasady “chr“ny `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ zg“dnie z § 4 niniejszej uchwaJy; 5) chr“nić 
d“‘inę rzeki ze wzg‘ędu na ”eJni“ną funkcję k“rytarza ek“‘“giczneg“ ”rzed tw“rzeniem barier unie-

m“w‘iwiających migracje zwierząt; 6) utrzymać systemy melioracyjne w dolinie rzeki; 7) zakaz odpro-

wadzania nie“czyszcz“nych `cieków sanitarnych i wód deszcz“wych; 8) zakaz wyk“rzystania wód 
dla gospodarki stawowej. 8. Na terenie o powierzchni 6,69 ha, oznaczonym na rysunku planu - za-

Jącznik nr 1 arkusz 2, symbolem KDG, usta‘a się: 1) ”rzeznaczenie: dr“ga w“jewódzka nr 105 klasy 

gJównej d“ zach“wania i da‘szeg“ uwytk“wania, z m“w‘iw“`cią jej ”rzebud“wy wraz z ukJadem dróg 
niwszych k‘as związanych z tą dr“gą; 2) zasady zag“s”“dar“wania terenu - szer“k“`ć w liniach roz-

graniczających zmienna, od 20,0 do 30,0 m, zgodnie z rysunkiem ”‘anu; 3) d“”uszcza się bud“wę 
n“weg“ zjazdu d“ “bsJugi ”r“jekt“wanej stacji e‘ektr“energetycznej 110łSN kV - GPO, zlokalizowanej 

na terenie oznaczonym symbolem śś; 4) d“”uszcza się ”r“wadzenie e‘ektroenergetycznych linii ka-

blowych i infrastruktury t“warzyszącej e‘ektr“wni“m wiatrowym, w tym kabli sterowania 

i automatyki; 5) d‘a czę`ci terenu ”“J“w“nej w granicach strefy W III ograniczonej ochrony konserwa-

t“rskiej stan“wisk arche“‘“gicznych “b“wiązują usta‘enia “kre`‘“ne w § 3 pkt 6 niniejszej uchwaJyŁ 
9. Na terenie o powierzchni 2,46 ha, oznaczonym na rysunku planu - zaJącznik nr 1 arkusz 1, symbo-

lem KŚź, usta‘a się: 1) ”rzeznaczenie: dr“ga ”“wiat“wa nr 0032Z klasy zbiorczej do zachowania 

i dalszeg“ uwytk“wania; 2) zasady zag“s”“dar“wania terenu - szer“k“`ć w ‘iniach r“zgraniczających 
zmienna, od 14,0 do 20,5 m, zgodnie z rysunkiem ”‘anu; 3) d“”uszcza się bud“wę n“wych ‘ub ”o-

szerzenie istniejących zjazdów; 4) d“”uszcza się ”r“wadzenie e‘ektr“energetycznych linii kablowych 

i infrastruktury t“warzyszącej e‘ektr“wni“m wiatrowym, w tym kabli sterowania i automatyki; 5) dla 

czę`ci terenu ”“J“w“nej w granicach strefy W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk ar-

che“‘“gicznych “b“wiązują usta‘enia “kre`‘“ne w § 3 pkt 6 niniejszej uchwaJyŁ 10Ł Na terenach 

o ”“wierzchni Jącznej 6,40 ha oznaczonych na rysunku planu - zaJącznik nr 1 arkusze 1 do 2, symbo-

lem KŚŚ, usta‘a się: 1) ”rzeznaczenie: dr“gi gminne klasy dojazdowej do zachowania i da‘szeg“ uwyt-

kowania; 2) zasady zagospodarowania terenu - szer“k“`ć w ‘iniach r“zgraniczających zmienna, od 

10,0 do 18,0 m, zgodnie z rysunkiem ”‘anu; 3) d“”uszcza się bud“wę n“wych ‘ub ”“szerzenie istnie-
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jących zjazdów; 4) d“”uszcza się wJączenie dróg serwis“wych “raz ”rowadzenie elektroenergetycz-

nych linii kablowych i infrastruktury t“warzyszącej e‘ektr“wni“m wiatrowym, w tym kabli sterowania 

i automatyki; 5) d‘a czę`ci terenu ”“J“w“nej w granicach strefy W III ograniczonej ochrony konserwa-

torskiej stanowisk archeologicznych “b“wiązują usta‘enia “kre`‘“ne w § 3 pkt 6 niniejszej uchwaJyŁ 
11. Na terenach o ”“wierzchni Jącznej 25,01 ha oznaczonych na rysunku planu - zaJącznik nr 1 arku-

sze 1 do 2 “raz zaJącznik nr 2 arkusze 6 i 7, symbolem KŚW, usta‘a się: 1) ”rzeznaczenie: drogi we-

wnętrzne d“ zach“wania i da‘szeg“ uwytk“wania; 2) zasady zag“s”“dar“wania terenu - szer“k“`ć 

w ‘iniach r“zgraniczających zmienna, od 4,0 m na terenach ‘e`nych, d“ 6,0 ÷ 19,0 m, zgodnie z ry-

sunkiem ”‘anu; 3) d“”uszcza się bud“wę n“wych ‘ub ”“szerzenie istniejących zjazdów; 4) d“”uszcza 
się wJączenie dróg serwis“wych “raz ”r“wadzenie e‘ektr“energetycznych ‘inii kab‘“wych i infrastruk-

tury t“warzyszącej e‘ektr“wni“m wiatrowym, w tym kabli sterowania i automatyki; 5) d‘a czę`ci te-

renu ”“J“w“nej w granicach strefy W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych “b“wiązują usta‘enia “kre`‘“ne w § 3 pkt 6 niniejszej uchwaJyŁ 
RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 8. 1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym usta‘a się 
jedn“raz“wą “”Jatę “d wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci w wys“k“`ci: 1) d‘a terenów “znacz“nych sym-

bolami: E/R; EE - 30%, 2) d‘a terenów “znacz“nych symbolem R, ZL, ZD, ZC, W - 0%, 3) d‘a terenów 
oznaczonych symbolami: KDG, KDZ, KDD, KDW - 0%. 2. Na “bszarze “bjętym niniejszą uchwaJą zmienia 

się ”rzeznaczenie gruntów r“‘nych, nie stan“wiących zwarteg“ k“m”‘eksu uwytków r“‘nych, ”“ch“dzenia 
mineralnego, na cele nierolnicze pod fundamenty, drogi serwisowe i stację e‘ektr“energetyczną 
110/SN kV - GPO, o Jącznej ”“wierzchni 8,15 ha, w tym: 1) 1,76 ha gruntów “rnych k‘asy R III, 2) 
3,83 ha gruntów “rnych k‘asy R IV, 3) 2,41 ha gruntów “rnych k‘asy R V, 4) 0,15 ha gruntów “rnych 
k‘asy R VI, 3Ł Ś“ czasu rea‘izacji usta‘eL niniejszej uchwaJy, d“”uszcza się d“tychczas“wy s”“sób uwyt-

kowania terenu. 

§ 9. Wyk“nanie niniejszej uchwaJy ”“wierza się Wójt“wi Gminy _wierzn“Ł 

§ 10. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym 

W“jewództwa źach“dni“”“morskiego oraz podlega publikacji na str“nie internet“wej Urzędu Gminy 

_wierzn“Ł 

 

Przew“dniczący Rady 

 

Tadeusz Michel 

 

  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“’“rskieg“ Nr 57 ｦ 6557 ｦ Poz. 1121 

 

ZaJącznik nr 1 arkusz nr 1 

do uchwaJy Nr XL/203/2010 

Rady Gminy _wierzn“ 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“’“rskieg“ Nr 57 ｦ 6558 ｦ Poz. 1121 

 

ZaJącznik nr 1 arkusz nr 2 

d“ uchwaJy Nr XL/203/2010 

Rady Gminy _wierzn“ 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“’“rskieg“ Nr 57 ｦ 6559 ｦ Poz. 1121 

 

ZaJącznik nr 2 arkusz nr 1 

d“ uchwaJy Nr XL/203/2010 

Rady Gminy _wierzn“ 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“’“rskieg“ Nr 57 ｦ 6560 ｦ Poz. 1121 

 

ZaJącznik nr 2 arkusz nr 2 

d“ uchwaJy Nr XL/203/2010 

Rady Gminy _wierzn“ 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“’“rskieg“ Nr 57 ｦ 6561 ｦ Poz. 1121 

 

ZaJącznik nr 2 arkusz nr 3 

d“ uchwaJy Nr XL/203/2010 

Rady Gminy _wierzn“ 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“’“rskieg“ Nr 57 ｦ 6562 ｦ Poz. 1121 

 

ZaJącznik nr 2 arkusz nr 4 

d“ uchwaJy Nr XL/203/2010 

Rady Gminy _wierzn“ 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“’“rskieg“ Nr 57 ｦ 6563 ｦ Poz. 1121 

 

ZaJącznik nr 2 arkusz nr 5 

d“ uchwaJy Nr XL/203/2010 

Rady Gminy _wierzn“ 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“’“rskieg“ Nr 57 ｦ 6564 ｦ Poz. 1121 

 

ZaJącznik nr 2 arkusz nr 6 

d“ uchwaJy Nr XL/203/2010 

Rady Gminy _wierzn“ 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“’“rskieg“ Nr 57 ｦ 6565 ｦ Poz. 1121 

 

ZaJącznik nr 2 arkusz nr 7 

d“ uchwaJy Nr XL/203/2010 

Rady Gminy _wierzn“ 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“’“rskieg“ Nr 57 ｦ 6566 ｦ Poz. 1121 

 

ZaJącznik nr 3 arkusz nr 1 

d“ uchwaJy Nr XL/203/2010 

Rady Gminy _wierzn“ 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“’“rskieg“ Nr 57 ｦ 6567 ｦ Poz. 1121 

 

ZaJącznik nr 3 arkusz nr 2 

d“ uchwaJy Nr XL/203/2010 

Rady Gminy _wierzn“ 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“’“rskieg“ Nr 57 ｦ 6568 ｦ Poz. 1121 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XL/203/2010 

Rady Gminy _wierzn“ 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

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

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Gminy _wierzn“ r“zstrzyga, c“ nastę”uje: 
Przyjmuje się w caJ“`ci r“zstrzygnięcie Wójta i nie uwzg‘ędnia się ”“niwszej uwagi wniesi“nej d“ ”r“jektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w “brębach ge“dezyjnych: Starza, Ka‘eL, Kę”ica, 
Krze”“cin, CiesJaw, Stuch“w“, _wierzn“, Będzieszew“, Osiecze w gminie _wierzn“, wyJ“w“neg“ d“ ”u-

b‘iczneg“ wg‘ądu wraz z ”r“gn“zą “ddziaJywania na `r“d“wisk“: 
 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 
TreWć uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomoWci, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu  
planu dla nieruchomoWci, 

której dotyczy uwaga 

1 2 3 4 5 

1. 15.03.2010 r. 

Zmniejszenie o 50 % lub likwi-
dacja w całoWci projektowanej 
farmy wiatrowej na obszarze 
objCtym granicami planu ze 
wzglCdu na  degradacjC 
terenu oraz krajobrazu  
a takce szkodliwe oddziały-
wanie elektrowni wiatrowych 
na organizmy ludzi i zwierz>t. 

Tereny proponowanych 
lokalizacji elektrowni 

wiatrowych wraz  
z niezbCdn> infrastruktur> 

techniczn> 

E/R – tereny 
proponowanych lokalizacji 
elektrowni wiatrowych wraz 
z niezbCdn> infrastruktur> 

 

 

Wykaz wniesi“nych uwag stan“wi integra‘ną czę`ć d“kumentacji formalno-prawnej prac planistycznych. 

 

 

 

ZaJącznik nr 5 

do uchwaJy Nr XL/203/2010 

Rady Gminy _wierzn“ 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie s”osobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania 

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

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) okre-

`‘a się nastę”ujący s”“sób rea‘izacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na‘ewą d“ zadaL 
wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania. 

ź usta‘eL zawartych w uchwale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w “brębach geo-

dezyjnych: Starza, Ka‘eL, Kę”ica, Krze”“cin, CiesJaw, Stuch“w“, _wierzn“, Będzieszew“, Osiecze 

w gminie _wierzn“ d‘a ‘“ka‘izacji e‘ektr“wni wiatr“wych wraz z infrastrukturą t“warzyszącą wynika, iw 
jeg“ ”rzyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nie ”“ciąga za 
s“bą wydatków z budwetu gminy. 

Wszelkie inwestycje i nakJady wynikające z rea‘izacji za”isów ”rzedmi“t“wej uchwaJy, a więc i inwestycji 

w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeL Inwest“ra i będą w caJ“`ci finan-

s“wane ze `r“dków ”“zabudwet“wychŁ 
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