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382 ｦ Nr OSZ-4210-1(9)ł2010ł284łVIIIłBK Prezesa Urzędu Regulacji śnergetyki 
z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zmiany taryfy dla cie”Ja Miejskiej śnerge-

tyki Cie”lnej w KoJobrzegu S”óJka z oŁoŁ z siedzibą w KoJobrzegu 2892 

Z A R Z Ą Ś Z ś N I A  S T A R O S T Y  

383 ｦ Nr 91ł10 Starosty BiaJogardzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. w s”rawie `red-

niego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w ”lacówkach o”iekuLczo - 

wychowawczych na terenie ”owiatu biaJogardzkiego w roku 2010 2893 

384 ｦ Nr 92ł10 Starosty BiaJogardzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. w s”rawie `red-

niego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkaLca w Śomu Pomocy S”oJecz-

nej w BiaJogardzie w roku 2010 2894 

385 ｦ Nr 11ł10 Starosty KoszaliLskiego z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia 

na 2010 r. `redniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkaLca w domach 

pomocy s”oJecznej oraz dziecka w ”lacówce o”iekuLczo - wychowawczej 

Powiatu KoszaliLskiego 2894 

386 ｦ Nr 6/PCPR/2010 Starosty Pyrzyckiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie 

ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka 

w Czernicach 2895 

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I ś  N A Ś Z O R C Z E  

387 ｦ Nr NK.4KJ.0911/2/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 stycznia 

2010 r. 2895 
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UCHWAIA NR XXXV/224/2010 

 RADY GMINY GRZMIĄCA 

 z dnia 26 stycznia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowo`ciach Krosino i Boleszkowice. 

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; 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada 

Gminy Grzmiąca uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

PRZśPISY WSTĘPNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXIII/161/2008 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miej-

scowo`ciach Krosino i Boleszkowice i ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Grzmiąca uchwalonego uchwaJą Nr IV/20/2002 Rady Gminy 

Grzmiąca z dnia 30 grudnia 2002 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowo`ciach Krosino i Boleszkowice zwany dalej planem miejscowym zgodnie z rysunkiem planu 

miejscowego. 
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2. Przedmiotem podstawowym ustaleL ”lanu miejscowego jest ”rzeznaczenie terenów uwytkowanych 
rolniczo ”od lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz okre`lenie 
ich uwarunkowaL uwytkowania i zabudowyŁ 

3. Powierzchnia obszaru objętego ”lanem wynosi 370,8579 ha. 

§ 2. Integralnymi skJadnikami tekstu uchwaJy są zaJączniki: 

1) rysunek ”lanu w skali 1: 2000 stanowiący zaJącznik nr 1; 

2) wyrys studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Grzmiąca, miej-

scowo`ci Krosino i Boleszkowice stanowiący zaJącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Grzmiąca w s”rawie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo`ciach Krosino i Boleszkowice, sta-

nowiące zaJącznik nr 3; 

4) rozstrzygnięcie Rady Gminy Grzmiąca o s”osobie realizacji za”isanych w ”rojekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowo`ciach Krosino i Boleszkowice inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, sta-

nowiące zaJącznik nr 4. 

RozdziaJ 2 

PRZśPISY OGÓLNś 

§ 3. Zasady konstrukcji planu miejscowego. 

1. Ustalenia tekstu planu skJadają się z: 

1) ”rze”isów wstę”nych; 
2) ”rze”isów ogólnych; 
3) ”rze”isów szczegóJowych dla terenów funkcjonalnych; 
4) ”rze”isów koLcowychŁ 

2. Śla ”oszczególnych terenów funkcjonalnych mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleLŁ 

§ 4. Celem ustaleL ”lanu jest: 

1) stworzenie warunków do rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne uródJa energii, jako ”ro-

ekologiczne ”rzedsięwzięcia inwestycyjne w `rodowisku; 
2) umowliwienie realizacji ”rzedsięwzięcia inwestycyjnego, mającego w”Jyw na owywienie gos”odarcze 

terenu gminy i jej atrakcyjno`ć turystyczną; 
3) w”rowadzenie unormowaL ”rawnych umowliwiających zgodne z ”rawem lokalizowanie ”rzedsięwzięcia 

w terenie; 

4) zapewnienie mowliwo`ci wJa`ciwego zagos”odarowania terenów rolniczychŁ 

§ 5. Na obszarze objętym planem okre`la się: 

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

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego; 
3) zasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
5) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenów, w tym linie zabu-

dowy i gabaryty obiektów; 
6) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy; 

7) zasady budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

8) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę w związku ze wzrostem warto`ci nieru-

chomo`ci w wyniku uchwalenia ”lanu miejscowego, w ”rzy”adku jej s”rzedawy; 
9) wielko`ci ”owierzchni dla ”oszczególnych terenów funkcjonalnych, które mają charakter informacyjnyŁ 

§ 6. Na obszarze objętym planem ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenia terenów i ich symbole: 

1) R/EW - tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infra-

strukturą techniczną i z drogami eksploatacyjnymi elektrowni; 
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2) R - tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji sieci infrastruktury technicznej i dróg eks”loatacyjnych 
elektrowni, objęte zakazem zabudowy okre`lonym w roz”orządzeniu Ministra _rodowiska w s”rawie 
do”uszczalnego haJasu w `rodowisku; 

3) R/RM - teren rolniczy z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym i ogrodni-

czym; 

4) N - teren nieuwytku; 
5) EE teren stacji elektroenergetycznej; 

6) ZL - lasy; 

7) KDW - teren drogi wewnętrznejŁ 

§ 7. Oznaczenia graficzne na rysunku planu. 

1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego ”lanem; 

2) symbole cyfrowe terenów funkcjonalnych; 

3) symbole ”rzeznaczenia terenów; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
6) projektowane pomniki przyrody (szpaler i aleja drzew); 

7) granica strefy ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych. 

§ 8. Ilekroć w niniejszej uchwale jest uwyte okre`lenie: 

1) linia rozgraniczająca - nalewy ”rzez to rozumieć linię, która wyznacza tereny o równym przeznaczeniu 

oraz równym sposobie zagospodarowania i zabudowy, w tym i drogi; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy elektrowni wiatrowej - nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznaczoną 
”rzez o` wiewy elektrowniŁ Nie”rzekraczalne linie zabudowy nalewy odczytać z rysunku ”lanu z uwzględ-

nieniem skali i ”odziaJki (w przypadku pomniejszenia lub ”owiększenia rysunku ”lanu) i okre`loną 
w tek`cie uchwaJyŁ Krawędu fundamentu wiewy elektrowni mowe się znaleuć ”oza tą linią w maksy-

malnej odlegJo`ci 20,0 m od osi wiewyŁ 

§ 9. Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu: 

1) teren ”rzedsięwzięcia inwestycyjnego nie jest objęty formami ochrony przyrody; 

2) ”lanuje się objęcie ochroną w formie pomników ”rzyrody sz”aleru i alei drzew w rejonie dawnej wsi 
Klepary; 

3) obszar ”rzedsięwzięcia inwestycyjnego ”oJowony jest w oddaleniu od obszarów Natura 2000 i na 
podstawie posiadanej wiedzy mowna stwierdzić, we ”lanowana inwestycja nie będzie miaJa negatyw-

nego w”Jywu na lewący w odlegJo`ci kilkuset metrów obszar Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ oraz na 

projektowany w tym samym rejonie obszar chronionego krajobrazu ｭŚolina Parsętyｬ. Przedmiotem 

ochrony jest dolina Parsęty wraz z jej strefą krawędziową, a takwe ciekawymi fragmentami wysoczy-

zny morenowej na caJej swojej dJugo`ciŁ Celem ochrony jest zabezpieczenie naturalnych odcinków 
rzeki ”rzed antro”o”resją, ”rzy jednoczesnym zachowaniu siedlisk bytowania i rozrodu fauny, w tym 

szczególnie awifauny, siedlisk wodnych i tarasów nadrzecznychŁ Nie będzie miaJa równiew negatyw-

nego w”Jywu na ”oJowony w odlegJo`ci ”onad 3,0 km obszar Natura 2000 ｭOstoja Drawskaｬ; 
4) na obszarze ”rzedsięwzięcia inwestycyjnego nie wykazano miejsc lęgowych gatunków zwierząt 

”rawnie chronionych, zagrowonych wyginięciem oraz istotnych dla Dyrektywy Ptasiej oraz tras przelo-

tów ”taków i migracji zwierząt; 
5) nalewy uwzględnić w ”lanie wymogi wynikające z ustawy o ochronie ”rzyrody, w szczególno`ci za-

brania się ”odejmowania dziaJaL mogących osobno lub w ”oJączeniu z innymi dziaJaniami, znacząco 
negatywnie oddziaJywać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególno`ci: 
a) ”ogorszyć stan siedlisk ”rzyrodniczych lub siedlisk gatunków ro`lin i zwierząt, dla których ochro-

ny wyznaczono obszar Natura 2000 lub 

b) w”Jynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony zostaJ wyznaczony obszar Natura 2000 lub 

c) ”ogorszyć integralno`ć obszaru Natura 2000 lub jego ”owiązania z innymi obszarami; 

6) na obszarze ”rzedsięwzięcia inwestycyjnego nie stwierdzono stanowisk ro`lin chronionych ani siedlisk 
istotnych dla obszarów ochrony siedlisk Natura 2000; 

7) lokalizacja wiew elektrowni nie mowe w”Jynąć negatywnie na walory krajobrazowe, zarówno w bliskim 

jak i w dalszym sąsiedztwieŁ ślektrownie zlokalizowane zostaną z boku w stosunku do drogi ”owiatowej 
(Krosino - Wielanowo - Śrzonowo BiaJogardzkie) i będą usytuowane na tle uwytków rolnych i lasów; 
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8) zachować cenne ”rzyrodniczo i krajobrazowo drzewa wystę”ujące wzdJuw dróg; 
9) nalewy zabez”ieczyć wierzchnią warstwę gleby, a ”o zakoLczeniu budowy i montawu ”rzywrócić ”ier-

wotny stan terenu i s”osób jego uwytkowania; 
10) do”uszcza się rekultywację wyrobisk ”oeks”loatacyjnych ”o”rzez ich zasy”anie ziemią z wyko”ów 

spod fundamentów; 
11) czę`ć ”óJnocna obszaru znajduje się w granicach GJównego źbiornika Wód Podziemnych ｭSzczecinekｬ, 

w związku z tym wszystkie dziaJania nalewy ”rowadzić w taki s”osób, aweby nie s”owodować zanie-

czyszczenia wód ”odziemnych; 

12) dla ”oszczególnych terenów funkcjonalnych obowiązują do”uszczalne ”oziomy haJasu w `rodowisku 
okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ Jeweli dla jednego terenu okre`lono kilka funkcji uznaje się, we do-

puszczalny poziom haJasu ”owinien być ustalony jak dla ”rzewawającego rodzaju funkcjiŁ 

§ 10. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

Na obszarze o”racowania wystę”ują strefy ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk ar-

cheologicznych ”olegającej na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w ”rzy”adku ”o-

dejmowania prac ziemnych, na terenie których obowiązują nakazy i zakazy zgodne z ”rze”isami szczegól-

nymi dotŁ ochrony zabytków oraz ustalenia niniejszego ”lanuŁ 

Strefa ｭW IIIｬ obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji sJuwby konserwatorskiejŁ Obowiązuje: 

a) uzgadnianie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi przez odpowied-

ni organ ds. ochrony zabytków, 

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

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotŁ ochrony zabytkówŁ 

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego - nie wystę”ująŁ 

§ 12. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej - nie wystę”ująŁ 

§ 13. Ustalenia dotyczące wielko`ci dziaJek, zasad, warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - nie 

wystę”ująŁ 

§ 14. Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego urządzania i uwytkowania terenów: 

1) nie do”uszcza się dziaJaL i uwytkowania terenów, które mogą do”rowadzić do jego degradacji, w tym: 

wysy”ywania gruzu, zasy”ywania terenów oczek wyto”iskowych i skJadowania nieczysto`ci; 

2) do czasu zainwestowania terenów zgodnie z ustaleniami ”lanu nalewy uwytkować go zgodnie z za”i-

sami w ewidencji geodezyjnej lub zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w uchwale. 

§ 15. Ustalenia dotyczące zasad ochrony ludno`ci: 

1) wykonywanie obiektów budowlanych ”owinno odbywać się w s”osób za”ewniający ochronę ludno`ci 
zgodnie z wymogami obrony cywilnej okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych; 

2) nalewy za”ewnić skuteczne dziaJanie systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 

ostrzegania o zagroweniach zgodnie z wymogami obrony cywilnej okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ 

§ 16. Ustalenia dotyczące zasad wy”osawenia oraz obsJugi terenów rekreacyjno-wypoczynkowych - 

nie wystę”ująŁ 

§ 17. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacyjnego oraz 

zasad obsJugi komunikacyjnej. 

1. ObsJugę komunikacyjną terenów nalewy za”ewnić w o”arciu o ”odstawowy system dróg sJuwący 
”owiązaniom drogowym wewnętrznym i zewnętrznym na który skJadają się: 

1) droga kategorii powiatowej Krosino - Śrzonowo BiaJogardzkie ”owiązana z ukJadem sieci dróg gmin-

nych i wewnętrznych; 
2) sieć dróg kategorii dróg gminnych i wewnętrznychŁ 

2. W obrębie systemu komunikacyjnego do”uszcza się lokalizację infrastruktury technicznej zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
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§ 18. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej 
oraz zasad obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) sieci infrastruktury technicznej związane z obsJugą elektrowni wiatrowych nalewy ”rowadzić zgodnie 

z wymogami technologicznymi związanymi z obsJugą elektrowni oraz z wymogami ”rze”isów odrębnych 

w ”asach drogowych, w ich sąsiedztwie oraz w obrębie terenów rolnychŁ Kable elektroenergetyczne 
i z nimi związane inne ”rzewody oraz linie elektroenergetyczne na”owietrzne mogą być ”rowadzone 
w obrębie terenów oznaczonych w ”lanie ｭRｬ i ｭR/EWｬ; 

2) do”uszcza się likwidację, ”rzebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz w”ro-

wadzenia rozwiązaL zamiennych projektowanej infrastruktury technicznej pod warunkiem, we w”ro-

wadzone zmiany nie s”owodują ”ogorszenia dziaJania istniejącej i ”rojektowanej sieci oraz za”ewnią 
wJa`ciwą, zgodną z ustaleniami ”lanu obsJugę terenów i funkcji ustalonych w ”lanie; 

3) elektrownie będą ”racowaJy bezobsJugowo, w związku z tym nie zachodzi potrzeba uzbrojenia terenu 

w sieci wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe; 

4) poszczególne elektrownie ”oJączyć liniami elektroenergetycznymi ze stacją elektroenergetyczną - 

GPZ. Do”uszcza się, równolegJe do linii energetycznych, uJowenie linii teletechnicznych; 

5) poJączenie elektrowni z elektroenergetyczną siecią zewnętrzną ”o”rzez stację elektroenergetyczną 
zlokalizowaną w obrębie obszaru ”lanu (8 śś) lub ze stacją ”oza granicami planu, w tym stacją elek-

troenergetyczną 110łSN Grzmiąca; 

6) gromadzenie i segregacja od”adów ”owstaJych w ”rocesie eks”loatacji i ich wywóz na zorganizowa-

ne zgodnie z obowiązującymi przepisami skJadowisko od”adów; 

7) w obrębie terenów objętych ”lanem do”uszcza się równiew lokalizację ”rzewodów infrastruktury tech-

nicznej obsJugujących gminęŁ 

§ 19. Ustalenia dotyczące zabez”ieczenia lotniczegoŁ 

1. Wszystkie obiekty o wysoko`ci równej i większej niw 100,0 m nad poziom terenu, stanowią ”rze-

szkody lotnicze i ze względu na za”ewnienie warunków bez”ieczeLstwa ruchu cywilnych i wojskowych 
statków ”owietrznych muszą być uzgadniane z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego i wJa`ciwym orga-

nem nadzoru nad lotnictwem wojskowym. 

2. Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia od”owiednich wJadz lotniczych, z co najmniej dwu-

miesięcznym wyprzedzeniem, o przewidywanych terminach ukoLczenia budowy elektrowni wiatrowych 
oraz wykonania oznakowania ”rzeszkodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Inwestor zobowiązany jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami odrębnymi do powia-

domienia od”owiednich wJadz lotniczych, o ”rzewidywanym terminie zakoLczenia budowy oraz do wyko-

nania oznakowania przeszkodowego wraz z podaniem dokJadnych ws”óJrzędnych geograficznych urzą-
dzeL ”owoJując się na numer ewidencyjny przeszkody lotniczej - od”owiedni dla terenów oznaczonych na 
zaJączniku graficznym. 

4. Wszelkie projektowane na tym terenie obiekty o wysoko`ci równej i większej od 50 m n.p.t. pod-

legają ”rzed wydaniem decyzji o ”ozwoleniu na budowę zgJoszeniu do Szefostwa Ruchu Lotniczego SiJ 
Zbrojnych RP. 

RozdziaJ 3 

PRZśPISY SZCZśGÓIOWś ŚLA TśRśNÓW FUNKCJONALNYCH 

§ 20. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami 1 R/EW o pow. 

13,5163 ha, 2 R/EW o pow. 48,3843 ha, 3 R/EW o pow. 75,6415 ha, 4 R/EW o pow. 0,3945 ha, 

5 R/EW o pow. 41,4179 ha, 6 R/EW o pow. 1,8625 ha i 7 R/EW o pow. 1,2988 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą tech-

niczną i drogami w obrębie terenów rolniczych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) lokalizacja do 20 wiew elektrowni wiatrowych o mocy do 3,0 MW kawda, 

b) pomiędzy wiewami kable podziemne związane z eks”loatacją elektrowni, które ”oJączone zostaną 

ze stacją elektroenergetyczną w obrębie obszaru ”lanu lub ”oza jego obszarem, 

c) lokalizacja osi wiew elektrowni zgodnie z rysunkiem planu, w tym min. 100 m od granicy ze-

wnętrznych kom”leksów le`nych i 50 m od maJych ”owierzchni lasów w obrębie obszaru s”o-

rządzania ”lanu, 
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d) wszystkie elementy konstrukcji wiewy i turbiny ”owinny być ”omalowane na kolor jasny, paste-

lowy, nie kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów `wietlnych, 

e) zakaz umieszczania na elektrowniach wiatrowych reklam za wyjątkiem oznaczenia nazwy i sym-

bolu ”roducenta iłlub wJa`ciciela na gondolach wiatrowych, 

f) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania ”rzeszkodowego: nocnego oraz dziennego, zgod-

nie z przepisami odrębnymi, 

g) do”uszcza się instalacje urządzeL niezbędnych do wJa`ciwej eks”loatacji elektrowni u ”odstawy 
wiewy, 

h) zachować normatywną odlegJo`ć wiew elektrowni od istniejących linii elektroenergetycznych 15 kV 

lub je skablować, 

i) odlegJo`ci między wiewami elektrowni min. 350 - 400 m, 

j) dopuszcza się instalacje urządzeL do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru, w tym masztu o wy-

soko`ci nie wywszej, aniweli wysoko`ć wiewy elektrowni, 
k) zakaz lokalizacji zabudowy związanej z ”obytem ludzi; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni terenów - nie ustala się, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - tereny uwytkowane rolniczo, 

d) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć masztu pomiarowego i wiewy elektrowni do 120,0 m n.p.t., 

najwywsza wysoko`ć budowli (wiewa ze skrzydJem) - do 180,0 m nŁ”ŁtŁ, ”rzy wiewy mowliwo`ć 
lokalizacji kompaktowej stacji transformatorowej; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren 1 RłśW ”oJowony jest w granicach GJównego źbiornika Wód Pod-

ziemnych ｭSzczecinekｬ, w związku z tym wszystkie dziaJania nalewy ”rowadzić w taki s”osób, aweby 
nie s”owodować zanieczyszczenia wód ”odziemnych; 

5) zasady zagospodarowania terenu ”odlegającego ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - do-

”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci wiew tylko w zwartych zes”oJach elektrowni tworzących wyod-

rębniony ”rzestrzennie teren funkcjonalny; 
6) ustalenia dotyczące ochrony i ksztaJtowania `rodowiska kulturowego - na terenach funkcjonalnych 

3 RłśW i 5 RłśW wystę”ują strefy ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obo-

wiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - do”uszcza się wydzielenie z uwytkowania rolni-

czego terenów ”od drogi eks”loatacyjne i wiewe elektrowni oraz urządzenia za”lecza infrastruktury 
technicznej o wielko`ciach wynikających z zasad zagos”odarowania zawartych ”owywej oraz z uwa-

runkowaL technologicznych; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) do kawdej wiewy droga dojazdowa o szeroko`ci jezdni do 6,0 m, a ”rzy kawdej wiewy ”lac manew-

rowy wraz z ”owierzchnią zabudowy wiewy o Jącznej ”owierzchni do 1500 m2, 

b) obsJuga komunikacyjna terenów od dróg wewnętrznych poprzez drogi realizowane na czas bu-

dowy, montawu i celów serwisowych w okresie eks”loatacji; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną zgodnie z § 18 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 20% dla ”rojektowanego ”rzeznaczenia terenuŁ 

§ 21. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 8 EE o pow. 1,2265 ha 

ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - teren stacji elektroenergetycznej; 

2) zasady zagospodarowania terenu - stacja elektroenergetyczna SNłWN jako alternatywne ”odJączenie 
do sieci, w przypadku rezygnacji - uwytkowanie rolnicze; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu 10,0 m od linii rozgraniczających 

”rzylegJych dróg, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziaJki - 80%, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 10%, 

d) wysoko`ć zabudowy, geometria dachu - wynikają z uwarunkowaL technicznych i technologicznych; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady zagospodarowania terenu ”odlegającego ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - nie 

wystę”ują; 
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6) ustalenia dotyczące ochrony i ksztaJtowania `rodowiska kulturowego - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - ”owierzchnię dziaJki wydzielić do wielko`ci wy-

nikającej ze względów technologicznych; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z drogi gminnej; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie do sieci elektroenergetycznej; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 20% dla projektowanego przeznaczenia terenu. 

§ 22. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 9 R/RM o pow. 6,0623 ha 

ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - teren rolniczy z dopuszczaniem zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rol-

nym i ogrodniczym; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) budynek mieszkalny od strony drogi powiatowej, 

b) zabudowa gos”odarcza w gJębi dziaJki; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - dla budynku mieszkalnego linie za-

budowy od strony drogi powiatowej - frontowa 15,0 m i tylna 50,0 m od linii rozgraniczającej 
drogi i 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi gminnej; dla zabudowy zagrodowej tylna linia zabu-

dowy zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 5%, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 80%, 

d) wysoko`ć zabudowy, geometria dachu: 

ｦ budynek mieszkalny - wysoko`ć kalenicy do 9,0 m, dach dwu lub wielospadowy o pochyleniu 

”oJaci dachowych od 30° do 50°, w dachu do”uszcza się okna ”oJaciowe, lukarny i wystawki, 
ｦ budynki gospodarcze - wysoko`ć kalenicy do 9,0 m, ”ozostaJe ”arametry zgodnie z uwarun-

kowaniami technicznymi; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady zagospodarowania terenu podlegającego ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - nie 

wystę”ują; 
6) ustalenia dotyczące ochrony i ksztaJtowania `rodowiska kulturowego - na terenie funkcjonalnym wy-

stę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony 

zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z przepisami odrębnymi dla terenów 

rolniczych; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej dróg z wykluczeniem wjazdu z drogi powiatowej; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie do istniejącej i ”rojektowanej zbiorczej sieci 
ogólnej; do”uszcza się rozwiązania lokalne; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0% dla ”rojektowanego ”rzeznaczenia terenuŁ 

§ 23. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1R o pow. 12,2053 ha, 

2R o pow. 0,1420 ha, 3R o pow. 22,7510 ha, 4R o pow. 41,4604 ha, 5R o pow. 57,5469 ha, 6R 

o pow. 20,6666 ha i 7R o pow. 12,4801 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizacji zabudowy związanej ze staJym pobytem ludzi, 

b) do”uszcza się ”rowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci infrastruktury 
technicznej z urządzeniami technologicznymi, 

c) w obrębie terenu ”rzylegJego do drogi ”owiatowej o szeroko`ci 10-15 m do”uszcza się stworze-

nie ”asa zieleni wysokiej i `rednio wysokiej ”rzesJaniającej widok na elektrownie; 
3) zasady ochrony `rodowiska: 

a) zachować cenny drzewostan na terenie 1 R, 

b) czę`ć terenów ”oJowona jest w granicach GJównego źbiornika Wód Podziemnych ｭSzczecinekｬ, 

w związku z tym wszystkie dziaJania nalewy ”rowadzić w taki s”osób, aweby nie s”owodować 
zanieczyszczenia wód ”odziemnych; 
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4) zasady zagos”odarowania terenu ”odlegającego ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - nie 

wystę”ują; 
5) ustalenia dotyczące ochrony i ksztaJtowania `rodowiska kulturowego - na terenach funkcjonalnych 

4R, 5R i 7R wystę”ują strefy ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują 
warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - do”uszcza się mowliwo`ć wtórnych ”odziaJów 
geodezyjnych uwytków rolnych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi dla terenów rolniczych; 

7) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) istniejąca obsJuga komunikacyjna, 

b) do”uszcza się wykorzystanie terenu ”od budowę dróg eks”loatacyjnych i montawowych do elek-

trowni wiatrowych, 

c) do”uszcza się wykonanie Juków drogowych z ”rzylegJych dróg, ”rzystosowanych do trans”ortu 
dJugich odcinków elementów wiew; 

8) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - zgodnie z § 18 ustaleL ”lanu; 
9) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

§ 24. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZL o pow. 0,5856 ha, 

2ZL o pow. 0,0777 ha, 3ZL o pow. 5,0381 ha i 4ZL o pow. 1,7797 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - lasy; 

2) zagos”odarowanie terenów zgodnie z ”lanem urządzania lasu; 
3) zasady ochrony `rodowiska - teren 1 źL ”oJowony jest w granicach GJównego źbiornika Wód Pod-

ziemnych ｭSzczecinekｬ, w związku z tym wszystkie dziaJania nalewy ”rowadzić w taki s”osób, aweby 
nie s”owodować zanieczyszczenia wód ”odziemnych; 

4) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

§ 25. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1N o pow. 0,4393 ha 

ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - teren nieuwytku; 
2) zasady zagospodarowania terenu - rekultywacja na cele le`ne lub zbiornik wodny; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu - nie wystę”ują: 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady zagos”odarowania terenu ”odlegającego ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - nie 

wystę”ują; 
6) ustalenia dotyczące ochrony i ksztaJtowania `rodowiska kulturowego - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - wydzielenie istniejące; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd istniejący; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - nie wystę”ują; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0% dla ”rojektowanego ”rzeznaczenia terenuŁ 

§ 26. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 01KDW o pow. 1,8322 ha, 

02KDW o pow. 1,7034 ha, 03KDW o pow. 2,6585 ha, 04KDW o pow. 0,2972 ha, 05KDW o pow. 

0,8294 ha i 06KDW o pow. 0,5601 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - tereny dróg wewnętrznych; 
2) zasady zagospodarowania terenu - zachowuje się istniejące linie rozgraniczające z mowliwo`cią regu-

lacji pasa drogowego w celu dostosowania do transportu samochodowego, likwidacja zbędnych dróg 
`ród”olnych z rekultywacją na cele rolnicze; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu - istniejące - dopuszcza 

się wykonanie zjazdów oraz ”oszerzenia dla celów trans”ortowych; 
4) zasady ochrony `rodowiska: 

a) zachować cenny drzewostan, 
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b) czę`ć terenów ”oJowona jest w granicach GJównego źbiornika Wód Podziemnych ｭSzczecinekｬ, 

w związku z tym wszystkie dziaJania nalewy ”rowadzić w taki s”osób, aweby nie s”owodować 
zanieczyszczenia wód ”odziemnych; 

5) zasady zagos”odarowania terenu ”odlegającego ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - nie 

wystę”ują; 
6) ustalenia dotyczące ochrony i ksztaJtowania `rodowiska kulturowego - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - do”uszcza się ”oszerzenie ”asów drogowych do 

wielko`ci normatywnych wynikających z obsJugi ”ól i elektrowni wiatrowych; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - istniejące; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury technicz-

nej w drodze; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 
RozdziaJ 4 

PRZśPISY KOKCOWś 

§ 27. Zmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego, nie stanowiących zwar-

tego kom”leksu uwytków rolnych, na cele nierolnicze ”od fundamenty wiew i drogi serwisowe - eksploata-

cyjne, o Jącznej ”owierzchni 7,10 ha, w tym: RIV o powierzchni 1,70 ha, RV o powierzchni 4,55 ha i RVI 

o powierzchni 0,85 ha. 

§ 28. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa źachodnio”omorskiego i podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy 

GrzmiącaŁ 

 

Przewodniczący Rady: 
Krzysztof Trybulski 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXV/224/2010 

Rady Gminy Grzmiąca 

z dnia 26 stycznia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXV/224/2010 

Rady Gminy Grzmiąca 

z dnia 26 stycznia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXV/224/2010 

Rady Gminy Grzmiąca 

z dnia 26 stycznia 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Grzmiąca w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo`ciach Krosino 

i Boleszkowice 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.) Rada Gminy Grzmiąca rozstrzyga, co nastę”uje: 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo`ciach Krosino i Bolesz-
kowice wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko w dniach od 
9 listopada do 1 grudnia 2009 r. w wyznaczonym terminie do dnia 23 grudnia 2009 r. nie wniesiono uwag. 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXV/224/2010 

Rady Gminy Grzmiąca 

z dnia 26 stycznia 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Grzmiąca o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowo`ciach Krosino i Boleszkowice inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.) Rada Gminy Grzmiąca rozstrzyga co nastę”ujeŁ 

ź ustaleL zawartych w ”lanie oraz z ”rze”rowadzonej analizy i wykonanej ”rognozy skutków finansowych 
uchwalenia planu wynika, iw jego ”rzyjęcie oraz realizacja za”isanych w nim zadaL z zakresu infrastruktu-

ry technicznej nie ”ociągnie za sobą wydatków z budwetu gminy. 

Wszelkie inwestycje i nakJady wynikające z realizacji za”isów ”rzedmiotowej uchwaJy, a więc i inwestycje 
w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeL Inwestora i będą w caJo`ci finan-

sowane ze `rodków ”ozabudwetowychŁ 
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 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 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, 


