
 
UCHWAŁA NR XXVII/195/2012 

RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU 

z dnia 29 maja 2012 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz obejmującego tereny 

w obrębach geodezyjnych: Golenice, Listomie, Zgoda, Czerników, Chłopowo, Pniów, Nawrocko, Rościn, 

Gryżyno, Wierzbnica, Myśliborzyce, z przeznaczeniem części terenów pod lokalizację farmy elektrowni 

wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz 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, zmiany: 

Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. 

Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 

i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, 

poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Miejska 

w Myśliborzu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr LXV/513/2010 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, przyjętego uchwałą Nr LVI/330/2008 

Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 24 czerwca 2008 r., zmienionego uchwałą Nr LXV/511/2010 z dnia 28 czerwca 

2010 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz obejmujący tereny w ob-

rębach geodezyjnych: Golenice, Listomie, Zgoda, Czerników, Chłopowo, Pniów, Nawrocko, Rościn, Gryżyno, 

Wierzbnica, Myśliborzyce, zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszary o łącznej powierzchni 3436,253 ha, których granice oznaczono na załącznikach 

graficznych: Nr 1, Nr 2, Nr 5, Nr 7 do niniejszej uchwały. 

3. Przedmiotem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania obszarów lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz 

z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i strefami ich oddziaływania, zasad zagospodarowania i zabudowy 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, terenów usług, sportu i rekreacji oraz 

obszarów rolnych i leśnych. 

4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są następujące załączniki: 

1) załączniki graficzne - rysunki planu miejscowego: 

a) załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 5, Nr 7 - rysunki w skali 1:5000, 

b) załącznik Nr 3, Nr 4, Nr 6, Nr 8 - rysunki w skali 1:2000, 

c) załącznik Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14, Nr 15, Nr 16 - rysunki w skali 1:1000; 
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2) załącznik Nr 17 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Myślibórz dla obszaru objętego planem, świadczący o zgodności rozwiązań planu ze studium; 

3) załącznik Nr 18 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Myśliborzu o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 

do projektu planu; 

4) załącznik Nr 19 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Myśliborzu w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania. 

Rozdział 1 

Zasady konstrukcji planu 

§ 2. Ustala się następujące zasady konstrukcji planu: 

1. Obszar objęty planem podzielony został liniami rozgraniczającymi na tereny elementarne o różnych 

funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, stanowiące podstawowe jednostki strukturalne planu, dla 

których ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania, a także szczególne warunki zagospo-

darowania oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

1) każdy teren elementarny oznaczono w tekście planu oraz na załączniku graficznym identyfikatorem cyfro-

wo - literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza funkcję terenu lub klasyfi-

kację funkcjonalną drogi. 

2. Na obszarze objętym planem ustala się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach za-

gospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 

3) zasady ochrony środowiska przyrodniczego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

5) zasady i warunki podziału nieruchomości; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

7) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych; 

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 

3. W obrębie terenu elementarnego występować mogą szczególne ograniczenia i wymogi z tytułu: 

1) ochrony środowiska przyrodniczego - występowania obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających 

ochronie; wynikające z tego tytułu rygory ustalono w § 4 niniejszej uchwały; informacje o ich występowa-

niu zawarto w ustaleniach szczegółowych właściwego terenu elementarnego, a obszar ich obowiązywania 

lub miejsce występowania oznaczono na rysunku planu; 

2) objęcia ochroną dóbr kultury - obszarów i obiektów chronionych; wynikające z tego tytułu rygory ustalono 

w § 5 niniejszej uchwały; informacje o ich występowaniu zawarto w ustaleniach szczegółowych właściwe-

go terenu elementarnego, a obszary lub obiekty podlegające ochronie oznaczono na rysunku planu; 

3) położenia na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi; wynikające z tego tytułu rygory ustalono 

w § 9 niniejszej uchwały; informacje o ich występowaniu zawarto w ustaleniach szczegółowych właściwego 

terenu elementarnego, a obszar ich obowiązywania lub miejsce występowania oznaczono na rysunku planu. 

4. Ustalenia planu formułowane są na dwóch poziomach - ogólnym i szczegółowym; ustalenia ogólne obo-

wiązują na całym obszarze objętym planem, ustalenia szczegółowe obowiązują na obszarze terenu elementar-

nego; pełny tekst ustaleń dla określonego obszaru stanowią ustalenia ogólne i szczegółowe. 

5. Ustala się następujące zasady konstrukcji załącznika graficznego - rysunku planu: 

1) załącznikami graficznymi planu jest 16 rysunków: 

a) rysunki w skali 1:5000 - załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 5 i Nr 7 obejmują obszary, w obrębie których ustala 

się utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania, z dopuszczeniem urządzeń infrastruktury tech-

nicznej, dróg, placów serwisowych oraz na części terenów ustala się zakaz lokalizacji zabudowy lub za-

budowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi; na rysunku Nr 1, Nr 2, Nr 5 i Nr 7 oznaczono obszary objęte 

załącznikami - rysunkami w skali 1:2000 i 1:1000, 
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b) rysunki w skali 1:2000 - załączniki: Nr 3, Nr 4, Nr 6 i Nr 8 obejmują obszary lokalizacji elektrowni wia-

trowych, 

c) rysunki w skali 1:1000 - załączniki: Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14, Nr 15 i Nr 16 obejmujące 

tereny lokalizacji usług, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, terenów spor-

towych; 

2) każde ustalenie przedstawione na rysunku planu znajduje odpowiednie odwzorowanie w ustaleniu tekstowym; 

3) wszystkie symbole graficzne użyte na rysunku planu zostały objaśnione w legendzie; 

4) przebieg linii dla celów opracowań geodezyjnych określa się poprzez odczyt osi linii z rysunku planu. 

6. Użyte w ustaleniach określenia oznaczają: 

1) elektrownia wiatrowa - budowla składającą się z fundamentu, wieży oraz z zamontowanym na tej budowli 

urządzeniu prądotwórczym (m.in. gondoli, łopat wirnika i transformatora) przetwarzającego energię me-

chaniczną wiatru na energię elektryczną; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynków oraz budowli; 

3) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca położenie lica budynku; 

4) droga serwisowa - droga wybudowana na potrzeby budowy oraz obsługi serwisowej siłowni wiatrowych; 

5) plac serwisowy - utwardzony teren na potrzeby budowy oraz obsługi serwisowej siłowni wiatrowych; 

6) wysokość zabudowy - wysokość od poziomu terenu do szczytu dachu. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 3. Ustala się przeznaczenie terenów elementarnych oznaczonych następującymi symbolami, zgodnie z ry-

sunkiem planu: 

1. Ew/Rz - tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych z niezbędną infrastrukturą, drogami, placami serwiso-

wymi i tereny rolnicze z zakazem lokalizacji zabudowy na stały pobyt ludzi. 

2. RM - teren zabudowy zagrodowej; 

3. MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

4. U - teren usług; 

5. RU - teren produkcji rolnej, usług obsługi produkcji rolnej; 

6. US - teren usług sportu i rekreacji; 

7. R - tereny rolnicze; 

8. Rz - tereny rolnicze z zakazem lokalizacji zabudowy lub zabudowy na stały pobyt ludzi; 

9. ZL - tereny lasów; 

10. Wp - wody płynące - rzeka Myśla; 

11. E - teren istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/SN kV; 

12. Ep - teren projektowanej stacji elektroenergetycznej WN/SN; 

13. G/R - teren przebiegu projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną; 

14. KDG - teren istniejącej drogi krajowej klasy głównej; 

15. KDL - teren istniejącej drogi powiatowej klasy lokalnej; 

16. KDD - teren drogi gminnej klasy dojazdowej; 

17. KDW - teren drogi wewnętrznej; 

18. Tk - teren istniejącej linii kolejowej. 

§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie ochrony środowiska: 

1. Dla przedsięwzięć realizowanych w obszarze specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Witnicko 

- Dębniańska” PLB320015 obowiązuje wypełnienie wymagań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z prze-

pisami odrębnymi. 
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2. Dla przedsięwzięć realizowanych w Obszarze Chronionego Krajobrazu B Myślibórz obowiązuje wypeł-

nienie wymagań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/408/09 Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. lub innymi aktualnie obowiązującymi przepisami. 

3. W granicach proponowanych Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych „Golenice - Czerników” i „Cze-

reśniowe Kociołki”, których celem jest ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych oraz ochrona miejsc 

rozrodu zwierząt gatunków chronionych i rzadkich gatunków roślin, ustala się zachowanie istniejącego użyt-

kowania oraz utrzymanie istniejących stosunków wodnych i ukształtowania terenu. 

4. Na terenach projektowanych użytków ekologicznych, na obszarach przyrodniczo cennych, obszarach 

występowania stanowisk roślin i zwierząt gatunków chronionych, istotnych dla flory i siedlisk obowiązują na-

stępujące zakazy związane z koniecznością ich zachowania: 

a) zakaz niszczenia siedlisk i ostoi chronionych gatunków roślin i zwierząt, 

b) zakaz grodzenia, 

c) zakaz eksploatacji torfu, 

d) zakaz zmiany stosunków wodnych - wykonywania prac melioracyjnych, 

e) zakaz zasypywania oczek wodnych i bezodpływowych zagłębień terenu. 

5. Z uwagi na lokalizację farmy wiatrowej na obszarach objętych różnymi formami ochrony przyrody, usta-

la się konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie braku znacząco negatywnego wpływu na ochronę 

przyrody obszaru chronionego krajobrazu „B - Myślibórz” - zgodnie z przepisami odrębnymi. 

6. Ustala się obowiązek zabezpieczenia środowiska przed emisją szkodliwych fal elektromagnetycznych, 

porażeniem prądem i ładunkami elektrostatycznymi na zasadach określonych przepisami odrębnymi. 

7. Po zakończeniu prac inwestycyjnych dotyczących elektrowni wiatrowych teren należy przywrócić do 

stanu umożliwiającego kontynuację jego użytkowania w dotychczasowy sposób, z zakazem zmiany konfigura-

cji terenu. 

8. Ustala się zakaz zmiany stosunków wodnych oraz zasypywania oczek wodnych. 

9. Zakazuje się likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają one z ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego 

oraz budowy, odbudowy, utrzymania remontów lub naprawy urządzeń wodnych, konieczne wycinki dokony-

wać przy współdziałaniu z właściwym organem ochrony środowiska. 

10. Usytuowanie elektrowni wiatrowych nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu 

ustalonych w przepisach odrębnych dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. 

11. Obowiązek stosowania rozwiązań mających na celu minimalizację uciążliwości spowodowanych pro-

wadzeniem działalności gospodarczej w celu ochrony: powietrza atmosferycznego, gleb, wód powierzchnio-

wych i gruntowych oraz klimatu akustycznego. 

12. Obowiązek gromadzenia i usuwania odpadów, w tym odpadów innych niż komunalne, na zasadach 

określonych w gminnych przepisach porządkowych oraz przepisach odrębnych. 

§ 5. Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1. Na terenach objętych strefą „W II” częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 

obowiązuje: 

1) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z właści-

wym organem ds. ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze podjęcia prac ziemnych; 

2) prowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprzedzających rozpo-

częcie prac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach określonych przepisami szczegól-

nymi dotyczącymi ochrony zabytków. 

2. Na terenach objętych strefą „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 

obowiązuje: 

1) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z właści-

wym organem ds. ochrony zabytków, w tym powiadamianie o zamiarze podjęcia prac ziemnych; 

2) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na za-

sadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków. 
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§ 6. Ustala się następujące zasady podziału terenów: 

1. Ustala się możliwość wtórnych podziałów gruntów rolnych związanych z rolniczym użytkowaniem terenu, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi z wyłączeniem terenów przyległych do dróg 

krajowych Nr 23 i Nr 26. 

2. Ustala się możliwość podziałów terenów na cele związane z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych - 

wydzielania dróg i placów serwisowych, fundamentów pod elektrownie wiatrowe oraz urządzeń infrastruktury 

technicznej niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania elektrowni oraz innych sieci i urządzeń infrastruk-

tury technicznej. 

3. Zasady podziału terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, usługowej, obsługi rol-

nictwa określa się w ustaleniach szczegółowych. 

§ 7. Ustala się następujące zasady z zakresu obsługi komunikacyjnej: 

1. Obsługa komunikacyjna obszaru planu i poszczególnych terenów z istniejących dróg oraz przez drogi 

serwisowe realizowane na potrzeby budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych; szerokość dróg serwisowych 

w liniach rozgraniczających do 6,0 m, z poszerzeniami. 

2. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących dróg wewnętrznych i dróg polnych jako drogi serwisowe 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. Przy wytyczaniu przebiegu dróg serwisowych uwzględnić ochronę istniejących zadrzewień. 

4. Dopuszcza się budowę nowych lub poszerzenie istniejących zjazdów z dróg publicznych oznaczonych 

symbolem KDL, zgodnie z przepisami odrębnymi - nawierzchnia zjazdów gruntowa, utwardzona. 

5. Dopuszcza się poszerzenie istniejących zjazdów z dróg krajowych: Nr 26 oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 01 KDG oraz Nr 26 (poza obszarem opracowania), zgodnie z przepisami odrębnymi - nawierzchnia 

zjazdów gruntowa, utwardzona. 

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, usługo-

wej, obsługi rolnictwa określa się w ustaleniach szczegółowych. 

§ 8. Ustala się następujące zasady z zakresu infrastruktury technicznej: 

1. W związku z bezobsługową pracą elektrowni nie ustala się uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodę, 

odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w gaz: 

1) elektrownie należy połączyć między sobą i ze stacją elektroenergetyczną kablową siecią elektroenergetycz-

ną średnich napięć; 

2) występujące w granicach opracowania elektroenergetyczne linie napowietrzne 400 kV, 220 kV i 110 kV 

wraz ze strefami technologicznymi oraz telekomunikacyjne sieci do zachowania, w przypadku kolizji z pro-

jektowanymi urządzeniami należy je przebudować zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) występujące w granicach opracowania urządzenia melioracyjne do zachowania; w przypadku kolizji z pro-

jektowanymi urządzeniami należy je przebudować zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację podziemnych, nadziemnych sieci i urządzeń in-

frastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej. 

3. Na obszarze objętym planem dopuszcza się możliwość zlokalizowania stacji elektroenergetycznej WN/SN 

- GPO - główny punkt odbioru. 

4. Dopuszcza się przebudowę istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych, z możliwością ich 

skablowania. 

§ 9. Ustala się następujące zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych: 

1. Ustala się konieczność powiadomienia odpowiednich władz lotniczych o przewidywanym terminie za-

kończenia budowy oraz do wykonania oznakowania przeszkodowego wraz z podaniem dokładnych współrzęd-

nych geograficznych urządzeń, powołując się na numer ewidencyjny przeszkody lotniczej - odpowiedni dla 

terenów oznaczonych na załączniku graficznym. 

2. Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczonym na rysunku planu, obowiązują ograniczenia 

i zakazy wynikające z przepisów odrębnych. 

3. Na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację urządzeń i prowadzenie sieci łączności publicznej. 
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Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 10. Dla terenów elementarnych w zakresie rysunku - załącznika Nr 1 ustala się: 

1. Na terenach o łącznej powierzchni 268,30 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 R i 2 R, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie rolnicze, 

b) utrzymanie przebiegu istniejących dróg wewnętrznych, 

c) obowiązek utrzymania i konserwacji istniejących cieków wodnych i rowów melioracyjnych, 

d) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci, urządzeń, obiektów infrastruktury energetycznej i tele-

technicznej oraz dróg serwisowych i placów, związanych z obsługą elektrowni wiatrowej; 

3) ze względu na występowanie obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie ustala się: 

a) na częściach terenów (patrz rysunek planu) położonych w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2, 

b) na częściach terenów (patrz rysunek planu) położonych w granicach projektowanego Zespołu Przyrodniczo-

Krajobrazowego „Golenice - Czerników” obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 3, 

c) w granicach obszarów istotnych dla flory i siedlisk (patrz rysunek planu) obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4; 

4) w granicach stref ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowisk archeologicznych na częściach terenu 

2 R (patrz rysunek planu) obowiązuje: 

a) w granicach strefy „W II” częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązują 

ustalenia wg § 5 ust. 1, 

b) w granicach strefy „W III” ograniczonej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych obowiązują ustalenia wg § 5 ust. 2; 

5) obsługa komunikacyjna terenów wg § 7; 

6) istniejące elektroenergetyczne linie napowietrzne 400 kV i 220 kV wraz ze strefami technologicznymi do 

zachowania, z możliwością ich przebudowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odręb-

nymi oraz zapewnienie dojazdu do urządzeń elektroenergetycznych; 

7) dopuszcza się prowadzenie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami odrębnymi; 

8) istniejący gazociąg i kablowe linie telekomunikacyjne do zachowania, z możliwością ich przebudowy 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi. 

2. Na terenie o powierzchni 12,47 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 01 KDG ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: publiczna droga krajowa klasy głównej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających istniejąca, zmienna - od 19,0 m do 36,0 m - wg rysunku planu, 

b) przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości min. 3,0 m każdy, ścieżka rowerowa, pobocza 

utwardzone, 

c) istniejący przebieg kablowej linii telekomunikacyjnej do zachowania, 

d) dopuszcza się przejście pod drogą innych sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) dopuszcza przebudowę lub rozbudowę istniejących zjazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 11. Dla terenów elementarnych w zakresie rysunku - załącznika Nr 2 ustala się: 

1. Na terenach o łącznej powierzchni 1417,60 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3 R, 5 R, 6 R, 

7 R, 11 R, 18 R, 20 R, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie rolnicze, 

b) na terenie 6 R utrzymanie istniejącej zabudowy gospodarczej, 

c) utrzymanie przebiegu istniejących dróg wewnętrznych, 

d) obowiązek utrzymania i konserwacji istniejących cieków wodnych i rowów melioracyjnych, 
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e) dopuszcza się lokalizację podziemnych i nadziemnych sieci, urządzeń, obiektów infrastruktury energe-

tycznej i teletechnicznej oraz dróg serwisowych i placów, związanych z obsługą elektrowni wiatrowej; 

3) ze względu na występowanie obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie ustala się: 

a) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2, 

b) na terenach: 3 R, 5 R, 6 R, 7 R, 18 R, 20 R, w granicach planowanych obszarów istotnych dla flory 

i siedlisk (patrz rysunek planu) obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4, 

c) na terenach 7 R, 18 R (patrz rysunek planu) stanowiska chronionych gatunków fauny - obowiązują usta-

lenia wg § 4 ust. 4, 

d) istniejące śródpolne zadrzewienia i zakrzaczenia do zachowania; 

4) na częściach terenów 5 R i 7 R (patrz rysunek planu), położonych w granicach strefy „W III” ograniczonej 

ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązują ustalenia wg § 5 ust. 2; 

5) obsługa komunikacyjna terenów wg § 7; 

6) istniejąca na terenie 7 R kablowa linia telekomunikacyjna do zachowania, z możliwością przebudowy 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi; 

7) istniejąca na terenach 6 R i 20 R sieć wodociągowa Ø 160 do zachowania, z możliwością przebudowy 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi; 

8) dopuszcza się prowadzenie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami odrębnymi. 

2. Na terenach o łącznej powierzchni 302,66 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 4 Rz, 8 Rz, 9 Rz, 

10 Rz, 12 Rz, 13 Rz, 14 Rz, 15 Rz, 15a Rz, 16 Rz, 17 Rz, 19 Rz, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie rolnicze, 

b) zakaz zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, 

c) utrzymanie przebiegu istniejących dróg wewnętrznych, 

d) obowiązek utrzymania i konserwacji istniejących cieków wodnych i rowów melioracyjnych, 

e) dopuszcza się lokalizację podziemnych i nadziemnych sieci, urządzeń, obiektów infrastruktury energe-

tycznej i teletechnicznej oraz dróg serwisowych i placów, związanych z obsługą elektrowni wiatrowej, 

f) dopuszcza się lokalizację urządzeń służących do pomiaru prędkości i kierunku wiatru; 

3) ze względu na występowanie obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie ustala się: 

a) na częściach terenów: 12 Rz, 13 Rz, 14 Rz, 15 Rz, 15a Rz, (patrz rysunek planu), położonych w grani-

cach obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Witnicko-Dębniańska” obowiązują ustale-

nia wg § 4 ust. 1, 

b) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2, 

c) na części terenu 12 Rz (patrz rysunek planu) położonej w granicach proponowanego Zespołu Przyrodniczo-

Krajobrazowego „Czereśniowe Kociołki” obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 3, 

d) na częściach terenów 4 Rz, 12 Rz (patrz rysunek planu) proponowany użytek ekologiczny - obowiązują 

ustalenia wg § 4 ust. 4, 

e) na terenach: 4 Rz, 9 Rz, 12 Rz, 13 Rz, 14 Rz, 17 Rz, 19 Rz, w granicach obszarów istotnych dla flory 

i siedlisk (patrz rysunek planu) obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4, 

f) na terenach: 12 Rz, 13 Rz, 14 Rz, 17 Rz, 19 Rz (patrz rysunek planu) stanowiska chronionych gatunków 

fauny - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4; 

4) na częściach terenów 4 Rz i 8 Rz (patrz rysunek planu), położonych w granicach strefy „W III” ograniczonej 

ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązują ustalenia wg § 5 ust. 2; 

5) obsługa komunikacyjna terenów wg § 7; 

6) istniejące na terenie 4 Rz elektroenergetyczne linie napowietrzne 400 kV i 220 kV wraz ze strefą technolo-

giczną do zachowania, z możliwością ich przebudowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepi-

sami odrębnymi oraz zapewnienie dojazdu do urządzeń elektroenergetycznych; 

7) istniejąca na terenach 13 Rz i 14 Rz kablowa linia telekomunikacyjna do zachowania, z możliwością prze-

budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi; 
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8) istniejąca na terenach 19 Rz sieć wodociągowa Ø 180 i 160 do zachowania, z możliwością przebudowy 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi. 

3. Na terenach o łącznej powierzchni 15,47 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 02 KDL, 03 KDL, 

04 KDL, 05 KDL, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: publiczna droga powiatowa klasy lokalnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających istniejąca, zmienna - od 9,0 m do 25,0 m - wg rysunku planu, 

b) przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości min. 3,0 m każdy, pobocza utwardzone, 

c) istniejące na terenie 02 KDL: linia elektroenergetyczna 0,4 kV, sieć gazowa Ø63, wodociągowa Ø100, 

telekomunikacyjna do zachowania, z możliwością przebudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi, 

d) istniejąca na terenie 03 KDL sieć wodociągowa Ø160 do zachowania, z możliwością przebudowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 

e) przez teren 03 KDL i 05 KDL przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia - do zachowania, 

f) w ciągu dróg dopuszczalny przebieg innych sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

g) dopuszcza się budowę nowych oraz przebudowę lub rozbudowę istniejących zjazdów, zgodnie z przepi-

sami odrębnymi; 

3) teren 03 KDL położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2. 

4. Na terenie o łącznej powierzchni 9,10 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem G/R, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: teren gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 200/150 Pn 6,3 Mpa z układem zasuw 

Dn 150/100 i układem przyłączeniowym dla gminy Nowogródek Pomorski, wraz ze strefą ochronną; 

2) zasady zagospodarowania i użytkowania terenu: 

a) realizację gazociągu winny poprzedzić szczegółowe badania podłoża gruntowego, 

b) zagospodarowanie strefy kontrolowanej gazociągów zgodne z właściwymi przepisami odrębnymi, 

c) poza lokalizacją sieci gazowej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem towarzyszącym użytkowanie rolni-

cze z zakazem lokalizacji zabudowy, 

d) dopuszcza się lokalizację podziemnych i naziemnych sieci w tym kabli sterowania i automatyki, dróg 

i placów serwisowych związanych z eksploatacją gazociągu i elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymo-

gami obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów branżowych; 

3) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2. 

5. Na terenach o łącznej powierzchni 298,46 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami ZL, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: lasy; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów związanych z gospodarką leśną, 

b) zasady zagospodarowania zgodnie z planem urządzenia lasu, z uwzględnieniem obszarów chronionych 

oraz obiektów i obszarów przyrodniczo cennych; 

3) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2; 

4) tereny położone w granicach obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Witnicko-Dębniańska” 

obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 1; 

5) na terenach położonych w granicach projektowanego użytku ekologicznego, zespołu przyrodniczo-krajobrazo-

wego, występowania stanowisk roślin i zwierząt gatunków chronionych oraz obszarów istotnych dla flory 

i siedlisk - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4. 

§ 12. Dla terenów elementarnych w zakresie rysunku - załącznika Nr 3 ustala się: 

1. Na terenach o łącznej powierzchni 250,47 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 Ew/Rz, 2 Ew/Rz, 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: obszar lokalizacji do 9 wież elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW każda, 

wraz z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, o łącznej mocy nie przekraczającej 31,5 MW, 

- poza miejscem lokalizacji fundamentu wieży, drogi, placu serwisowego oraz infrastruktury towarzyszącej 

użytkowanie wyłącznie rolnicze, 

- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi; 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 8 – Poz. 1566



2) szczegółowa lokalizacja elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą do określenia na etapie 

sporządzania projektów budowlanych, z uwzględnieniem oznaczonych na rysunku planu linii zabudowy; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysokość wieży - 140,0 m ponad poziomem terenu, 

b) maksymalna wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej - 200,0 m nad poziomem terenu, 

c) szerokość dróg serwisowych do 6,0 m - dopuszczalne poszerzenia na łukach i wlotach do istniejących 

dróg, 

d) powierzchnia placów serwisowych do 2500 m² każdy, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

f) hałas nie może przekroczyć wielkości określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych, 

g) minimalna odległość między wieżami - 300,0 m, 

h) wszystkie elementy konstrukcji wieży i turbiny powinny być pomalowane w kolorach pastelowych, nie 

kontrastujących z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów świetlnych, przy uwzględ-

nieniu wymaganego przepisami odrębnymi sposobu oznakowania przeszkód lotniczych, 

i) obowiązuje oznakowanie przeszkodowe dzienne i nocne, zgodnie z obowiązującymi przepisami odręb-

nymi dotyczącymi oznakowania przeszkód lotniczych, 

j) dopuszcza się umieszczenie na gondoli logo producenta, inwestora lub właściciela elektrowni wiatrowych, 

k) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej takich jak: transformator, rozdzielnia i inne 

niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania elektrowni, 

l) dopuszcza się lokalizację urządzeń służących do pomiaru prędkości i kierunku wiatru; 

4) utrzymanie przebiegu istniejących dróg wewnętrznych, z możliwością wykorzystania na potrzeby elek-

trowni wiatrowych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) obowiązek wykonania rozpoznania geotechnicznego umożliwiającego szczegółowe określenie sposobu po-

sadowienia konstrukcji; 

6) dopuszcza się prowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elektrow-

niom wiatrowym, w tym kabli sterowania, automatyki i telekomunikacji oraz innych sieci i urządzeń infra-

struktury technicznej; 

7) obowiązek utrzymania i konserwacji istniejących cieków wodnych i rowów melioracyjnych; 

8) ze względu na występowanie obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie ustala się: 

a) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2, 

b) na terenie 1 Ew/Rz w granicach obszarów istotnych dla flory i siedlisk (patrz rysunek planu) obowiązują 

ustalenia wg § 4 ust. 4; 

9) na części terenu 1 Ew/Rz położonej w granicach strefy „W III” ograniczonej ochrony archeologiczno - kon-

serwatorskiej stanowisk archeologicznych (patrz rysunek planu) obowiązują ustalenia wg § 5 ust. 2; 

10) zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały; 

11) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 

2. Na terenie o powierzchni 1,47 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 02 KDL, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: publiczna droga powiatowa klasy lokalnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 20,0 m, 

b) dopuszczalny przebieg sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszcza się budowę zjazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2. 

§ 13. Dla terenów elementarnych w zakresie rysunku - załącznika Nr 4 ustala się: 

1. Na terenach o łącznej powierzchni 80,40 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3 Ew/Rz, 4 Ew/Rz, 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: obszar lokalizacji do 3 wież elektrowni wiatrowych łącznie, o mocy do 3,5 MW 

każda, wraz z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, o łącznej mocy nie przekraczającej 

10,5 MW, 
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- poza miejscem lokalizacji fundamentu wieży, drogi, placu serwisowego oraz infrastruktury towarzyszącej, 

użytkowanie wyłącznie rolnicze, 

- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi; 

2) szczegółowa lokalizacja elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą do określenia na etapie 

sporządzania projektów budowlanych, z uwzględnieniem oznaczonych na rysunku planu linii zabudowy; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysokość wieży - 140,0 m ponad poziomem terenu, 

b) maksymalna wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej - 200,0 m nad poziomem terenu, 

c) szerokość dróg serwisowych do 6,0 m - dopuszczalne poszerzenia na łukach i wlotach do istniejących 

dróg, 

d) powierzchnia placów serwisowych do 2500 m² każdy, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

f) hałas nie może przekroczyć wielkości określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych, 

g) minimalna odległość między wieżami - 300,0 m, 

h) wszystkie elementy konstrukcji wieży i turbiny powinny być pomalowane w kolorach pastelowych, nie 

kontrastujących z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów świetlnych, przy uwzględ-

nieniu wymaganego przepisami odrębnymi sposobu oznakowania przeszkód lotniczych, 

i) obowiązuje oznakowanie przeszkodowe dzienne i nocne, zgodnie z obowiązującymi przepisami odręb-

nymi dotyczącymi oznakowania przeszkód lotniczych, 

j) dopuszcza się umieszczenie na gondoli logo producenta, inwestora lub właściciela elektrowni wiatrowych, 

k) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej takich jak: transformator, rozdzielnia i inne 

niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania elektrowni, 

l) dopuszcza się lokalizację urządzeń służących do pomiaru prędkości i kierunku wiatru; 

4) utrzymanie przebiegu istniejących dróg wewnętrznych z możliwością wykorzystania na cele elektrowni 

wiatrowych; 

5) na terenie 4 Ew/Rz trasa rowerowa w przebiegu istniejącej drogi; 

6) obowiązek wykonania rozpoznania geotechnicznego umożliwiającego szczegółowe określenie sposobu po-

sadowienia konstrukcji; 

7) dopuszcza się prowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elektrow-

niom wiatrowym w tym kabli sterowania, automatyki i telekomunikacji oraz innych sieci i urządzeń infra-

struktury technicznej; 

8) ze względu na występowanie obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie ustala się: 

a) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2, 

b) w granicach obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Witnicko - Dębniańska” PLB320015 

(patrz rysunek planu) obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 1, 

c) na obszarach istotnych dla flory i siedlisk (patrz rysunek planu) obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały; 

10) istniejąca na terenie 3 Ew/Rz sieć telekomunikacyjna do zachowania, z możliwością przebudowy zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi. 

2. Na terenie o powierzchni 13,10 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 5 Rz, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie rolnicze, 

b) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi, 

c) dopuszcza się lokalizację podziemnych i nadziemnych sieci, urządzeń, obiektów infrastruktury technicz-

nej, energetycznej i teletechnicznej oraz dróg i placów serwisowych, związanych z obsługą elektrowni 

wiatrowej, 

d) dopuszcza się lokalizację urządzeń służących do pomiaru prędkości i kierunku wiatru; 

3) ze względu na występowanie obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie ustala się: 

a) teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2, 

b) na obszarach istotnych dla flory i siedlisk (patrz rysunek planu) obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4; 
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4) zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały. 

3. Na terenach o łącznej powierzchni 1,47 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 03 KDL, 05 KDL, 

ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: publiczna droga powiatowa klasy lokalnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających istniejąca: 

- 03 KDL - zmienna - od 9,5 m do 10,5 m - wg rysunku planu, 

- 05 KDL - zmienna - od 9,0 m do 11,0 m - wg rysunku planu, 

b) przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości min. 3,0 m każdy, pobocza utwardzone, 

c) dopuszczalny przebieg sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) dopuszcza się budowę nowych oraz przebudowę lub rozbudowę istniejących zjazdów, zgodnie z przepi-

sami odrębnymi; 

3) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2; 

4) tereny położone w granicach obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Witnicko - Dębniańska” 

PLB320015 - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 1. 

§ 14. Dla terenów elementarnych w zakresie rysunku - załącznika Nr 5 ustala się: 

1. Na terenach o łącznej powierzchni 77,40 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 21 R, 22 R, 23 R, 

26 R, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie rolnicze, 

b) na terenie 23 R utrzymanie istniejącej zabudowy gospodarczej, z dopuszczalną zmianą sposobu użytko-

wania na cele zabudowy zagrodowej, 

c) na terenach: 23 R, 26 R utrzymanie przebiegu istniejących dróg wewnętrznych, 

d) na terenie 21 R obowiązek utrzymania i konserwacji istniejącego rowu melioracyjnego, 

e) dopuszcza się lokalizację podziemnych i nadziemnych sieci, urządzeń, obiektów infrastruktury energe-

tycznej i teletechnicznej oraz dróg serwisowych i placów, związanych z obsługą elektrowni wiatrowej; 

3) ze względu na występowanie obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie ustala się: 

a) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2, 

b) na terenach: 21 R, 22 R, 23 R, w granicach obszaru istotnego dla flory i siedlisk, obowiązują ustalenia 

wg § 4 ust. 4; 

4) obsługa komunikacyjna terenów wg § 7; 

5) istniejące na terenach: 22 R, 23 R elektroenergetyczne linie napowietrzne 400 kV, 220 kV i 110 kV wraz ze 

strefą technologiczną do zachowania, z możliwością ich przebudowy zgodnie z obowiązującymi w tym za-

kresie przepisami odrębnymi, oraz zapewnienie dojazdu do urządzeń elektroenergetycznych; 

6) istniejące na terenach: 23 R, 26 R linie telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i sieci wodociągowe do za-

chowania, z możliwością przebudowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi. 

2. Na terenach o łącznej powierzchni 143,40 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 24 Rz, 25 Rz, 

27 Rz, 28 Rz, 28a Rz, 29 Rz, 30 Rz ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie rolnicze, 

b) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi, 

c) na terenach: 25 Rz, 27 Rz, 29 Rz, 30 Rz utrzymanie przebiegu istniejących dróg wewnętrznych, 

d) na terenie 29 Rz obowiązek utrzymania i konserwacji istniejących rowów melioracyjnych, 

e) dopuszcza się lokalizację podziemnych i nadziemnych sieci, urządzeń, obiektów infrastruktury energe-

tycznej i teletechnicznej oraz dróg serwisowych i placów, związanych z obsługą elektrowni wiatrowej, 

f) dopuszcza się lokalizację urządzeń służących do pomiaru prędkości i kierunku wiatru; 

3) ze względu na występowanie obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie ustala się: 

a) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2, 
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b) na części terenu 30 Rz (patrz rysunek planu) proponowany użytek ekologiczny - obowiązują ustalenia 

wg § 4 ust. 4, 

c) na terenach: 29 Rz, 30 Rz, w granicach obszarów istotnych dla flory i siedlisk (patrz rysunek planu) 

obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4, 

d) na terenie 30 Rz (patrz rysunek planu) stanowiska chronionych gatunków roślin - obowiązują ustalenia 

wg § 4 ust. 4; 

4) obsługa komunikacyjna terenów wg § 7; 

5) istniejące na terenach: 25 Rz, 27 Rz elektroenergetyczne linie napowietrzne 400 kV, 220 kV i 110 kV do 

zachowania, z możliwością ich przebudowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi; 

6) istniejące na terenach: 27 Rz, 30 Rz linie telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i sieci wodociągowe do 

zachowania, z możliwością przebudowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi. 

3. Na terenie o powierzchni 0,65 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem E, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: istniejąca stacja elektroenergetyczna 110 kV/SN - dopuszcza się przebudowę i roz-

budowę istniejących obiektów, urządzeń i sieci; 

2) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni terenu; nieprzekraczalne linie zabudowy wg przepisów od-

rębnych; 

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 30% powierzchni terenu; 

4) maksymalna wysokość zabudowy kubaturowej do 5,0 m od poziomu terenu; 

5) połączenie z istniejącą siecią elektroenergetyczną 110 kV oraz SN; 

6) uciążliwość związana z elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym wytwarzanym przez sta-

cję winna zamknąć się w granicach terenu; 

7) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2; 

8) obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi publicznej poza granicą opracowania. 

4. Na terenie o powierzchni 0,35 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem Ep, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: projektowana stacja elektroenergetyczna SN/WN - Główny Punkt Odbioru; 

2) powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni terenu; nieprzekraczalne linie zabudowy wg przepisów od-

rębnych; 

3) powierzchnia biologicznie czynna min. 15% powierzchni terenu; 

4) maksymalna wysokość zabudowy kubaturowej do 5,0 m od poziomu terenu; 

5) połączenie z istniejącą siecią elektroenergetyczną projektowaną linią kablową SN/WN; 

6) uciążliwość związana z elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym wytwarzanym przez sta-

cję winna zamknąć się w granicach terenu; 

7) dopuszcza się lokalizację urządzeń służących do pomiaru prędkości i kierunku wiatru; 

8) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2; 

9) obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi publicznej poza granicą opracowania. 

5. Na terenach o łącznej powierzchni 2,47 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami RM, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni terenu, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy wg przepisów odrębnych, 

c) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym kondygnacja poddasza - do 9,0 m od po-

ziomu terenu do kalenicy, 

d) dachy przestrzenne, o kątach nachylenia połaci 35÷45 stopni, 

e) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 40% powierzchni działki; 

3) dopuszczalny podział na działki o powierzchni min. 3000 m², z dostępem każdej działki do drogi publicz-

nej lub wewnętrznej; kąt położenia granic w stosunku do pasa drogowego - 90 stopni; 

4) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2; 

5) obsługa komunikacyjna terenów wg § 7; 

6) zasady zaopatrzenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci wodociągowych, 
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b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzenie ścieków do indywidualnych zbiorników bezod-

pływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej, 

d) odprowadzenia wód opadowych do gruntu w granicach działki budowlanej, 

e) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, zasilanych nośnikami energii nie powodującymi 

ponadnormatywnej emisji spalin. 

6. Na terenach o łącznej powierzchni 3,44 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 06 KDL, 07 KDL, 

ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: publiczna droga powiatowa klasy lokalnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających istniejąca: 

- - 06 KDL - zmienna - od 11,0 m do 16,0 m - wg rysunku planu, 

- 07 KDL - zmienna - od 8,0 m do 14,5 m - wg rysunku planu, 

b) przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości min. 3,0 m każdy, pobocza utwardzone, 

c) na terenie 06 KDL istniejące przekroczenie linii kolejowej w jednym poziomie, 

d) przez teren 07 KDL przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia - do zachowania, 

e) dopuszczalny przebieg sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

f) dopuszcza się budowę nowych oraz przebudowę lub rozbudowę istniejących zjazdów, zgodnie z przepi-

sami odrębnymi; 

3) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2. 

7. Na terenie o łącznej powierzchni 1,93 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem Tk, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: teren istniejącej linii kolejowej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: linia normalnotorowa niezelektryfikowana; 

3) teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2. 

8. Na terenach o łącznej powierzchni 4,25 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem: G/R, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: teren projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 200/150 Pn 6,3 Mpa 

z układem zasuw Dn 150/100 i układem przyłączeniowym dla gminy Nowogródek Pomorski - wraz ze stre-

fą ochronną; 

2) zasady zagospodarowania i użytkowania terenu: 

a) realizację gazociągu winny poprzedzić szczegółowe badania podłoża gruntowego, 

b) zagospodarowanie strefy kontrolowanej gazociągów zgodne z właściwymi przepisami odrębnymi, 

c) poza lokalizacją sieci gazowej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem towarzyszącym użytkowanie rolni-

cze z zakazem lokalizacji zabudowy, 

d) dopuszcza się lokalizację podziemnych i naziemnych sieci w tym kabli sterowania i automatyki, dróg 

i placów serwisowych związanych z eksploatacją gazociągu i elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymo-

gami obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów branżowych; 

3) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2. 

9. Na terenach o łącznej powierzchni 22,47 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: lasy; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów związanych z gospodarką leśną, 

b) zasady zagospodarowania zgodnie z planem urządzenia lasu, z uwzględnieniem obszarów chronionych 

oraz obiektów i obszarów przyrodniczo cennych, 

c) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2. 

§ 15. Dla terenów elementarnych w zakresie rysunku - załącznika Nr 6 ustala się: 

1. Na terenie o powierzchni 6,70 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem 6 Rz, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie rolnicze, 
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b) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi, 

c) dopuszcza się lokalizację podziemnych i nadziemnych sieci, urządzeń, obiektów infrastruktury energe-

tycznej i teletechnicznej oraz dróg serwisowych i placów, związanych z obsługą elektrowni wiatrowej, 

d) dopuszcza się lokalizację urządzeń służących do pomiaru prędkości i kierunku wiatru; 

3) ze względu na występowanie obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie ustala się: 

a) teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2, 

b) w granicach obszarów istotnych dla flory i siedlisk (patrz rysunek planu) obowiązują ustalenia wg § 4 

ust. 4; 

4) obsługa komunikacyjna terenu wg § 7. 

2. Na terenach o łącznej powierzchni 55,43 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7 Ew/Rz, 8 Ew/Rz, 

9 Ew/Rz, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: obszar lokalizacji do 3 wież elektrowni wiatrowych łącznie, o mocy do 3,5 MW 

każda, wraz z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, o łącznej mocy nie przekraczającej 

10,5 MW, 

- poza miejscem lokalizacji fundamentu wieży, drogi, placu serwisowego oraz infrastruktury towarzyszącej, 

użytkowanie wyłącznie rolnicze, 

- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi; 

2) szczegółowa lokalizacja elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą do określenia na etapie 

sporządzania projektów budowlanych, z uwzględnieniem oznaczonych na rysunku planu linii zabudowy; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysokość wieży - 140,0 m ponad poziomem terenu, 

b) maksymalna wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej - 200,0 m nad poziomem terenu, 

c) szerokość dróg serwisowych do 6,0 m - dopuszczalne poszerzenia na łukach i wlotach do istniejących 

dróg, 

d) powierzchnia placów serwisowych do 2500 m² każdy, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

f) hałas nie może przekroczyć wielkości określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych, 

g) minimalna odległość między wieżami - 300,0 m, 

h) wszystkie elementy konstrukcji wieży i turbiny powinny być pomalowane w kolorach pastelowych, nie 

kontrastujących z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów świetlnych, przy uwzględ-

nieniu wymaganego przepisami odrębnymi sposobu oznakowania przeszkód lotniczych, 

i) obowiązuje oznakowanie przeszkodowe dzienne i nocne, zgodnie z obowiązującymi przepisami odręb-

nymi dotyczącymi oznakowania przeszkód lotniczych, 

j) dopuszcza się umieszczenie na gondoli logo producenta, inwestora lub właściciela elektrowni wiatrowych, 

k) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej takich jak: transformator, rozdzielnia i inne 

niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania elektrowni, 

l) dopuszcza się lokalizację urządzeń służących do pomiaru prędkości i kierunku wiatru; 

4) na terenach utrzymanie przebiegu istniejących dróg wewnętrznych, z możliwością wykorzystania na cele 

elektrowni wiatrowych; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z § 8 niniejszej uchwały; 

6) obowiązek wykonania rozpoznania geotechnicznego umożliwiającego szczegółowe określenie sposobu po-

sadowienia konstrukcji; 

7) dopuszcza się prowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elektrow-

niom wiatrowym w tym kabli sterowania, automatyki i telekomunikacji oraz innych sieci i urządzeń infra-

struktury technicznej; 

8) ze względu na występowanie obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie ustala się: 

a) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2, 

b) na terenach: 7 Ew/Rz, 8 Ew/Rz, w granicach obszarów istotnych dla flory i siedlisk (patrz rysunek planu) 

obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4; 

9) obsługa komunikacyjna terenów wg § 7; 
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10) istniejące na terenie 10 Ew/Rz elektroenergetyczne linie napowietrzne 400 kV i 220 kV wraz ze strefą 

technologiczną do zachowania, z możliwością ich przebudowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami odrębnymi, oraz zapewnienie dojazdu do urządzeń elektroenergetycznych; 

11) istniejące na terenie 9 Ew/Rz linia telekomunikacyjna oraz sieć wodociągowa Ø100 do zachowania, z moż-

liwością przebudowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi. 

3. Na terenie o powierzchni 2,63 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem Ep, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: projektowana stacja elektroenergetyczna SN/WN - Główny Punkt Odbioru; 

2) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni terenu; nieprzekraczalne linie zabudowy wg przepisów od-

rębnych; 

3) powierzchnia biologicznie czynna min. 35% powierzchni terenu; 

4) maksymalna wysokość zabudowy kubaturowej do 5,0 m od poziomu terenu; 

5) połączenie z istniejącą siecią elektroenergetyczną projektowaną linią kablową WN/SN; 

6) uciążliwość związana z elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym wytwarzanym przez sta-

cję winna zamknąć się w granicach terenu; 

7) dopuszcza się lokalizację urządzeń służących do pomiaru prędkości i kierunku wiatru; 

8) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg wewnętrznych; 

9) teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2. 

4. Na terenie o powierzchni 0,52 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 07 KDL, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: publiczna droga powiatowa klasy lokalnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających istniejąca, zmienna - od 11,0 m do 13,0 m - wg rysunku planu, 

b) przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości min. 3,0 m każdy, pobocza utwardzone, 

c) dopuszczalny przebieg sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) dopuszcza się budowę nowych oraz przebudowę lub rozbudowę istniejących zjazdów, zgodnie z przepi-

sami odrębnymi; 

3) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2. 

5. Na terenie o powierzchni 2,18 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem G/R, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: teren gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 200/150 Pn 6,3 Mpa z układem zasuw 

Dn 150/100 i układem przyłączeniowym dla gminy Nowogródek Pomorski - wraz ze strefą ochronną; 

2) zasady zagospodarowania i użytkowania terenu: 

a) realizację gazociągu winny poprzedzić szczegółowe badania podłoża gruntowego, 

b) zagospodarowanie strefy kontrolowanej gazociągów zgodne z właściwymi przepisami odrębnymi, 

c) poza lokalizacją sieci gazowej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem towarzyszącym użytkowanie rolni-

cze z zakazem lokalizacji zabudowy, 

d) dopuszcza się lokalizację podziemnych i naziemnych sieci w tym kabli sterowania i automatyki, dróg 

i placów serwisowych związanych z eksploatacją gazociągu i elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymo-

gami obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów branżowych; 

3) teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2. 

6. Na terenach o łącznej powierzchni 0,144 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: lasy; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów związanych z gospodarką leśną, 

b) zasady zagospodarowania zgodnie z planem urządzenia lasu, z uwzględnieniem obszarów i obiektów 

przyrodniczo cennych; 

3) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2. 

§ 16. Dla terenów elementarnych w zakresie rysunku - załącznika Nr 7 ustala się: 

1. Na terenach o łącznej powierzchni 115,5 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 31 R, 32 R, 35 R, 

38 R, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 
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2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie rolnicze, 

b) utrzymanie przebiegu istniejących dróg wewnętrznych, 

c) dopuszcza się lokalizację podziemnych i nadziemnych sieci, urządzeń, obiektów infrastruktury technicz-

nej, energetycznej i teletechnicznej oraz dróg i placów serwisowych, związanych z obsługą elektrowni 

wiatrowej, 

d) dopuszcza się lokalizację urządzeń służących do pomiaru prędkości i kierunku wiatru; 

3) ze względu na występowanie obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie ustala się: 

a) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2, 

b) na częściach terenów: 32 R, 38 R (patrz rysunek planu) proponowane użytki ekologiczne - obowiązują 

ustalenia wg § 4 ust. 4, 

c) na terenach: 32 R, 35 R, 38 R, w granicach obszarów istotnych dla flory i siedlisk (patrz rysunek planu) 

obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4; 

4) w granicach stref ochrony archeologiczno - konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązuje: 

a) na części terenu 38 R, w granicach stref „W II” częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk arche-

ologicznych obowiązują ustalenia wg § 5 ust. 1, 

b) na częściach terenów: 32 R, 38 R, w granicach stref „W III” ograniczonej ochrony archeologiczno-

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązują ustalenia wg § 5 ust. 2; 

5) obsługa komunikacyjna terenów wg § 7; 

6) istniejąca na terenie 38 R elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV wraz ze strefą technologiczną do 

zachowania, z możliwością jej przebudowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odręb-

nymi oraz zapewnienie dojazdu do urządzeń elektroenergetycznych; 

7) część terenu 38 R (patrz rysunek planu) położona na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią - obo-

wiązują ustalenia wg § 9 ust. 2. 

2. Na terenach o łącznej powierzchni 180,0 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 31a Rz, 32a Rz, 

33 Rz, 33a Rz, 34 Rz, 34a Rz, 36 Rz, 37 Rz ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie rolnicze, 

- na terenach: 31a Rz, 33 Rz, 33a Rz zakaz lokalizacji zabudowy, 

- na terenach: 32a Rz, 34 Rz, 34a Rz, 36 Rz, 37 Rz zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej lub innej 

przeznaczonej na stały pobyt ludzi, 

b) na terenach: 32a Rz, 33 Rz, 33a Rz, 34 Rz, 34a Rz, 36 Rz utrzymanie przebiegu istniejących dróg we-

wnętrznych, 

c) na terenach: 36 Rz, 37 Rz obowiązek utrzymania i konserwacji istniejących rowów melioracyjnych, 

d) dopuszcza się lokalizację podziemnych i nadziemnych sieci, urządzeń, obiektów infrastruktury technicz-

nej, energetycznej i teletechnicznej oraz dróg i placów serwisowych, związanych z obsługą elektrowni 

wiatrowej, 

e) dopuszcza się lokalizację urządzeń służących do pomiaru prędkości i kierunku wiatru; 

3) ze względu na występowanie obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie ustala się: 

a) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2, 

b) na częściach terenów: 32a Rz, 33 Rz, 33a Rz, 36 Rz, 37 Rz (patrz rysunek planu) proponowany użytek 

ekologiczny - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4, 

c) na terenach: 32a Rz, 33 Rz, 33a Rz, 34 Rz, 34a Rz, 37 Rz w granicach obszarów istotnych dla flory 

i siedlisk (patrz rysunek planu), obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4, 

d) na terenie 37 Rz (patrz rysunek planu) stanowiska chronionych gatunków fauny - obowiązują ustalenia 

wg § 4 ust. 4; 

4) w granicach stref ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązuje: 

a) na częściach terenów 32a Rz, 33 Rz, 33a Rz w granicach stref „W II” częściowej ochrony konserwator-

skiej stanowisk archeologicznych obowiązują ustalenia wg § 5 ust. 1, 
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b) na części terenu 32a Rz, 33a Rz, 37 Rz, w granicach strefy „W III” ograniczonej ochrony archeologiczno-

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia wg § 5 ust. 2; 

5) obsługa komunikacyjna terenów wg § 7; 

6) istniejące na terenach: 32a Rz, 33 Rz, 34 Rz, 34a Rz, 36 Rz elektroenergetyczne linie napowietrzne 

400 kV, 220 kV i 110 kV wraz ze strefą technologiczną do zachowania, z możliwością ich przebudowy 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi, oraz zapewnienie dojazdu do urządzeń 

elektroenergetycznych; 

7) istniejąca na terenie 36 Rz linia telekomunikacyjna i sieć wodociągowa Ø 90 do zachowania, z możliwo-

ścią przebudowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi; 

8) części terenów: 32a Rz, 33 Rz, 33a Rz, 37 Rz (patrz rysunek planu) położone na obszarze szczególnego za-

grożenia powodzią - obowiązują ustalenia wg § 9 ust. 2. 

3. Na terenach o łącznej powierzchni 0,83 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem 08 KDL ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: publiczna droga powiatowa klasy lokalnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających istniejąca, zmienna - od 12,0 m do 14,5 m - wg rysunku planu, 

b) przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości min. 3,0 m każdy, pobocza utwardzone, 

c) przebieg trasy rowerowej, 

d) dopuszczalny przebieg sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) dopuszcza się budowę nowych oraz przebudowę lub rozbudowę istniejących zjazdów, zgodnie z przepi-

sami odrębnymi; 

3) teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2. 

4. Na terenach o łącznej powierzchni 2,0 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem G/R, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: teren projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 200/150 Pn 6,3 Mpa 

z układem zasuw Dn 150/100 i układem przyłączeniowym dla gminy Nowogródek Pomorski - wraz ze strefą 

ochronną; 

2) zasady zagospodarowania i użytkowania terenu: 

a) realizację gazociągu winny poprzedzić szczegółowe badania podłoża gruntowego, 

b) przejście gazociągu przez rzekę Myślę metodą bezwykopową pod dnem rzeki, bez naruszania osadów 

dennych, 

c) zagospodarowanie strefy kontrolowanej gazociągów zgodne z właściwymi przepisami odrębnymi, 

d) poza lokalizacją sieci gazowej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem towarzyszącym użytkowanie rolni-

cze z zakazem lokalizacji zabudowy, 

e) dopuszcza się lokalizację podziemnych i naziemnych sieci w tym kabli sterowania i automatyki, dróg 

serwisowych związanych z eksploatacją gazociągu i elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymogami obo-

wiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów branżowych; 

3) ze względu na występowanie obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie ustala się: 

a) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2, 

b) na części terenu (patrz rysunek planu) proponowany użytek ekologiczny - obowiązują ustalenia wg § 4 

ust. 4, 

c) na części terenu, w granicach obszarów istotnych dla flory i siedlisk (patrz rysunek planu) obowiązują 

ustalenia wg § 4 ust. 4; 

4) na części terenu (patrz rysunek planu) w granicach strefy „W II” ograniczonej ochrony archeologiczno-

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązują ustalenia wg § 5 ust. 1; 

5) część terenu (patrz rysunek planu) położona na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią - obowiązują 

ustalenia wg § 9 ust. 2. 

5. Na terenach o łącznej powierzchni 22,47 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: lasy; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów związanych z gospodarką leśną, 

b) zasady zagospodarowania zgodnie z planem urządzenia lasu, z uwzględnieniem obszarów chronionych 

oraz obiektów i obszarów przyrodniczo cennych; 
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3) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2. 

6. Na terenie o powierzchni 2,72 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem Wp, ustala się: 

1) przeznaczenie: wody powierzchniowe - rzeka Myśla; 

2) zasady zagospodarowania: pozostawienie brzegów w stanie naturalnym, z zachowaniem roślinności pora-

stającej brzegi; 

3) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 4 niniejszej uchwały; 

4) dopuszcza się prowadzenie prac renowacyjnych i porządkowych w celu wyeliminowania niekontrolowa-

nych podpiętrzeń wód; 

5) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków sanitarnych i wód deszczowych; 

6) teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2; 

7) teren położony w granicach proponowanego użytku ekologicznego oraz obszaru istotnego dla flory i fauny 

- obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4; 

8) pod dnem rzeki przejście gazociągu wysokiego ciśnienia, realizowane metodą bezwykopową, bez narusza-

nia osadów dennych. 

§ 17. Dla terenów elementarnych w zakresie rysunku - załącznika Nr 8 ustala się: 

1. Na terenach o łącznej powierzchni 32,57 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 10 Rz, 12 Rz, 

ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie rolnicze, 

b) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi, 

c) na terenie 12 Rz utrzymanie przebiegu istniejących dróg wewnętrznych, z możliwością wykorzystania na 

cele elektrowni wiatrowych, 

d) dopuszcza się lokalizację podziemnych i nadziemnych sieci, urządzeń, obiektów infrastruktury technicz-

nej, energetycznej i teletechnicznej oraz dróg i placów serwisowych, związanych z obsługą elektrowni 

wiatrowej, 

e) dopuszcza się lokalizację urządzeń służących do pomiaru prędkości i kierunku wiatru; 

3) ze względu na występowanie obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie ustala się: 

a) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2, 

b) na częściach terenu 12 Rz (patrz rysunek planu) proponowany użytek ekologiczny - obowiązują ustale-

nia wg § 4 ust. 4, 

c) na terenach położonych w granicach obszarów istotnych dla flory i siedlisk (patrz rysunek planu) obo-

wiązują ustalenia wg § 4 ust. 4; 

4) na częściach terenu 12 Rz położonych w granicach stref „W III” ograniczonej ochrony archeologiczno-

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych (patrz rysunek planu) obowiązują ustalenia wg § 5 ust. 2; 

5) obsługa komunikacyjna terenów wg § 7; 

6) istniejąca na terenie 10 Rz elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV wraz ze strefą technologiczną do 

zachowania, z możliwością jej przebudowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odręb-

nymi oraz zapewnienie dojazdu do urządzeń elektroenergetycznych; 

7) istniejąca na terenie 10 Rz linia telekomunikacyjna do zachowania, z możliwością przebudowy zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi; 

8) istniejąca na terenie linia elektroenergetyczna 15 kV do zachowania, z możliwością przebudowy zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi. 

2. Na terenie o powierzchni 66,71 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 11 Ew/Rz, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: obszar lokalizacji do 3 wież elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW każda, 

wraz z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, o łącznej mocy nie przekraczającej 10,5 MW, 

- poza miejscem lokalizacji fundamentu wieży, drogi, placu serwisowego oraz infrastruktury towarzyszącej, 

użytkowanie wyłącznie rolnicze, 

- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi; 
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2) szczegółowa lokalizacja elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą do określenia na etapie 

sporządzania projektów budowlanych, z uwzględnieniem oznaczonych na rysunku planu linii zabudowy; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysokość wieży - 140,0 m ponad poziom terenu, 

b) maksymalna wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej - 200,0 m nad poziomem terenu, 

c) szerokość dróg serwisowych do 6,0 m - dopuszczalne poszerzenia na łukach i wlotach do istniejących 

dróg, 

d) powierzchnia placów serwisowych do 2500 m² każdy, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

f) hałas nie może przekroczyć wielkości określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisów odręb-

nych, 

g) minimalna odległość między wieżami - 300,0 m, 

h) wszystkie elementy konstrukcji wieży i turbiny powinny być pomalowane w kolorach pastelowych, nie 

kontrastujących z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów świetlnych, przy uwzględ-

nieniu wymaganego przepisami odrębnymi sposobu oznakowania przeszkód lotniczych, 

i) obowiązuje oznakowanie przeszkodowe dzienne i nocne, zgodnie z obowiązującymi przepisami odręb-

nymi dotyczącymi oznakowania przeszkód lotniczych, 

j) dopuszcza się umieszczenie na gondoli logo producenta, inwestora lub właściciela elektrowni wiatrowych, 

k) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej takich jak: transformator, rozdzielnia i inne 

niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania elektrowni, 

l) dopuszcza się lokalizację urządzeń służących do pomiaru prędkości i kierunku wiatru; 

4) obowiązek wykonania rozpoznania geotechnicznego umożliwiającego szczegółowe określenie sposobu po-

sadowienia konstrukcji; 

5) dopuszcza się prowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elektrow-

niom wiatrowym, w tym kabli sterowania, automatyki i telekomunikacji oraz innych sieci i urządzeń infra-

struktury technicznej; 

6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z § 8 niniejszej uchwały; 

7) ze względu na występowanie obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie ustala się: 

a) teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2, 

b) na terenach położonych w granicach obszarów istotnych dla flory i siedlisk (patrz rysunek planu) obo-

wiązują ustalenia wg § 4 ust. 4; 

8) istniejąca na terenie linia telekomunikacyjna oraz linia elektroenergetyczna 15 kV do zachowania, 

z możliwością przebudowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi; 

9) obsługa komunikacyjna terenów wg § 7. 

3. Na terenie o powierzchni 0,69 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 08 KDL, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: publiczna droga powiatowa klasy lokalnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających istniejąca, zmienna od 12,0 m do 16,5 m - wg rysunku planu, 

b) przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości min. 3,0 m każdy, pobocza utwardzone, 

c) przebieg trasy rowerowej, 

d) istniejący przebieg linii telekomunikacyjnej i sieci wodociągowej Ø 90 do zachowania, z możliwością 

przebudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 

e) dopuszczalny przebieg sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

f) dopuszcza się budowę nowych oraz przebudowę lub rozbudowę istniejących zjazdów, zgodnie z przepi-

sami odrębnymi; 

3) teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2. 

4. Na terenach o łącznej powierzchni 4,26 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem G/R, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: teren gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 200/150 Pn 6,3 Mpa z układem zasuw 

Dn 150/100 i układem przyłączeniowym dla gminy Nowogródek Pomorski - wraz ze strefą ochronną; 
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2) zasady zagospodarowania i użytkowania terenu: 

a) realizację gazociągu winny poprzedzić szczegółowe badania podłoża gruntowego, 

b) zagospodarowanie strefy kontrolowanej gazociągów zgodne z właściwymi przepisami odrębnymi, 

c) poza lokalizacją sieci gazowej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem towarzyszącym użytkowanie rolni-

cze z zakazem lokalizacji zabudowy, 

d) dopuszcza się lokalizację podziemnych i naziemnych sieci w tym kabli sterowania i automatyki, dróg 

i placów serwisowych związanych z eksploatacją gazociągu i elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymo-

gami obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów branżowych; 

3) ze względu na występowanie obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie ustala się: 

a) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2, 

b) na części terenu (patrz rysunek planu) proponowany użytek ekologiczny - obowiązują ustalenia wg § 4 

ust. 4, 

c) na części terenu, w granicach obszarów istotnych dla flory i siedlisk (patrz rysunek planu) obowiązują 

ustalenia wg § 4 ust. 4; 

4) w granicach stref ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązuje: 

a) na części terenu w granicach strefy „W II” częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych (patrz rysunek planu) obowiązują ustalenia wg § 5 ust. 1, 

b) na części terenu w granicach strefy „W III” ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej sta-

nowisk archeologicznych (patrz rysunek planu) obowiązują ustalenia wg § 5 ust. 2; 

5) część terenu (patrz rysunek planu) położona na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią - obowiązują 

ustalenia wg § 9 ust. 2. 

§ 18. Dla terenów elementarnych w zakresie rysunku - załącznika Nr 9 ustala się: 

1. Na terenie o powierzchni 5,76 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem U, ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa usługowa; dopuszczalny zakres usług: handel, gastronomia, edukacja, kultura, 

sport, obsługa firm i klientów oraz usług komunalnych; 

2) zasady zagospodarowania: 

a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy - do 40% powierzchni działki, 

b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 20% powierzchni każdej działki, 

c) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych - do 12,0 m od poziomu terenu do najwyższego 

punktu dachu, 

d) dachy dowolne, 

e) ogrodzenia terenów ażurowe; 

3) zasady podziału terenu: 

a) minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 5000 m², 

b) minimalna szerokość frontu działki - 30,0 m, 

c) kąt położenia granic w stosunku do pasa drogowego - 85÷90°; 

4) teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2; 

5) na terenie własnej działki, w obrębie nieprzekraczalnych linii zabudowy, dopuszcza się lokalizację wolno-

stojących nośników reklamowych o wysokości do 24,0 m, z wykluczeniem rodzajów nośników powodują-

cych oślepianie lub inne powodujące zagrożenia ruchu drogowego; 

6) obsługa komunikacyjna poszczególnych działek wyłącznie z drogi wewnętrznej KDW; 

7) zasady zaopatrzenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci wodociągowych, 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzenie ścieków do indywidualnych zbiorników bezod-

pływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej, 

d) odprowadzenia wód opadowych do gruntu w granicach działki budowlanej, 

e) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, zasilanych nośnikami energii nie powodującymi 

ponadnormatywnej emisji spalin. 
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2. Na terenie o powierzchni 0,253 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m, z poszerzeniami - wg rysunku planu, 

b) przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości min. 3,0 m każdy, pobocza utwardzone, 

c) dopuszczalny przebieg sieci infrastruktury technicznej; 

3) teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2. 

§ 19. Dla terenów elementarnych w zakresie rysunku - załącznika Nr 10 ustala się: 

1. Na terenie o powierzchni 0,733 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem MN, ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

c) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy - do 25% powierzchni działki, 

d) szerokość elewacji frontowej - głównej bryły budynku - 10,0÷14,0 m, 

e) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji - 7,5÷8,5 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, 

f) dachy główne symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 38÷45 stopni, 

g) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 60% powierzchni każdej działki; 

3) zasady podziału terenu - wg rysunku planu: 

a) minimalna powierzchnia działki - 900 m², 

b) minimalna szerokość frontu działki - 17,0 m, 

c) kąt położenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75÷90 stopni; 

4) teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2; 

5) obsługa komunikacyjna terenu z projektowanych dróg 01 KDD i 02 KDW; 

6) zasady zaopatrzenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci wodociągowych poza granicami opracowania, 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzenie ścieków do indywidualnych zbiorników szczel-

nych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej, 

d) odprowadzenia wód opadowych do gruntu w granicach własnej działki, 

e) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, zasilanych nośnikami energii nie powodującymi 

ponadnormatywnej emisji spalin. 

2. Na terenie o powierzchni 0,043 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 01 KDD, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: publiczna droga gminna klasy dojazdowej - poszerzenie drogi istniejącej poza grani-

cą opracowania; 

2) teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 5,0 m w granicach opracowania, 

b) przekrój poprzeczny w granicach opracowania - 1 pas ruchu o szerokości min. 2,5 m, chodnik, 

c) dopuszczalny przebieg sieci infrastruktury technicznej: 

- wodociągowej Ø80÷100 mm, 

- kanalizacji sanitarnej Ø100÷200 mm, 

- elektroenergetycznej 0,4 kV, 

- teletechnicznej. 

3. Na terenie o powierzchni 0,051 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 02 KDW, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna; 

2) teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2; 
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3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 8,0 m, 

b) przekrój poprzeczny: bez konieczności wydzielania jezdni, 

c) dopuszczalny przebieg sieci infrastruktury technicznej: 

- wodociągowej Ø80÷100 mm, 

- kanalizacji sanitarnej Ø100÷200 mm, 

- elektroenergetycznej 0,4 kV, 

- teletechnicznej. 

§ 20. Na terenie elementarnym w zakresie rysunku - załącznika Nr 11, o powierzchni 0,855 ha, oznaczo-

nym symbolem RU, ustala się: 

1) przeznaczenie: produkcja rolna; dopuszcza się usługi związane z obsługą produkcji w gospodarstwach rol-

nych oraz mieszkania funkcyjne; 

2) zasady zagospodarowania: 

a) zabudowa podstawowa: obiekty produkcyjne i magazynowe, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

c) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy - do 40% powierzchni działki, 

d) wysokość zabudowy do 16,0 m, 

e) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 20% powierzchni działki; 

3) zasady podziału terenu - wg rysunku planu: 

a) minimalna powierzchnia działki - 3500 m², 

b) minimalna szerokość frontu działki - 40,0 m, 

c) kąt położenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75°; 

4) teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2; 

5) obsługa komunikacyjna terenu z przyległej drogi istniejącej w zakresie załącznika Nr 2; 

6) zasady zaopatrzenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci wodociągowych (poza granicami opracowania), 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzenie ścieków do indywidualnych zbiorników szczel-

nych lub indywidualnych oczyszczalni ścieków, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej, 

d) odprowadzenia wód opadowych do gruntu w granicach własnej działki, 

e) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, zasilanych nośnikami energii nie powodującymi 

ponadnormatywnej emisji spalin. 

§ 21. Na terenie elementarnym w zakresie rysunku - załącznika Nr 12, o powierzchni 0,918 ha, oznaczo-

nym symbolem US, ustala się: 

1) przeznaczenie: usługi sportu i rekreacji; 

2) zasady zagospodarowania: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) lokalizacja boiska do piłki nożnej o wymiarach minimum 90,0 x 60,0 m, 

c) dopuszcza się lokalizację innych urządzeń sportu i rekreacji, 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury oraz elementów towarzyszących: trybuny, zada-

szenia, oświetlenie, 

e) dopuszcza się lokalizację budynku zaplecza socjalno-sanitarnego: 

- powierzchnia zabudowy - do 50 m², 

- wysokość zabudowy - 1 kondygnacja - do 7,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, 

- dach symetryczny, dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci min. 15 stopni, 

f) dopuszcza się ażurowe ogrodzenie ochronne o wysokości do 6,0 m, 

g) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 80% powierzchni terenu; 

3) po wydzieleniu terenu zakaz podziału; 

4) teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2; 
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5) obowiązuje zachowanie istniejących zadrzewień i zakrzaczeń, z wyjątkiem kolidujących z podstawowym 

zagospodarowaniem; 

6) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg istniejących; 

7) zasady zaopatrzenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci wodociągowych (poza granicami opracowania), 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzenie ścieków do indywidualnych zbiorników szczel-

nych lub indywidualnej oczyszczalni ścieków, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej, 

d) odprowadzenia wód opadowych do gruntu w granicach własnej działki, 

e) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, zasilanych nośnikami energii nie powodującymi 

ponadnormatywnej emisji spalin. 

§ 22. Na terenie elementarnym w zakresie rysunku - załącznika Nr 13, o powierzchni 0,711 ha, oznaczo-

nym symbolem RM, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, 

c) powierzchnia zabudowy do 15% powierzchni działki, 

d) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, 

- wysokość budynków mieszkalnych - do 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy, 

- wysokość budynków gospodarczych - do 7,5 m od poziomu terenu do kalenicy, 

e) dachy przestrzenne, o kątach nachylenia połaci głównych 30÷45 stopni, kryte dachówką lub materiałem 

dachówkopodobnym, 

f) na terenie istniejące urządzenie wodne - staw hodowlany, 

g) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - min 60% powierzchni działki, 

h) parkowanie w granicach własnej działki; 

3) dopuszczalny podział na max. 4 działki: 

- minimalna powierzchnia działki - 1500 m², 

- szerokość frontu działki od strony drogi 07 KDL w zakresie załącznika Nr 5 - 30,0 m, 

- kąt położenie granic stosunku do frontu działki - drogi 07 KDL w zakresie załącznika Nr 5 - 75÷90 stopni, 

- w płn. części terenu dopuszczalne wydzielenie działki z dostępem do drogi 07 KDL o szerokości min. 6,0 m; 

4) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2; 

5) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 07 KDL w granicach załącznika Nr 5 oraz z dopuszczalnej drogi 

wewnętrznej; 

6) zasady zaopatrzenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej w drodze w granicach załącznika Nr 5, 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiornika szczelnego lub 

przydomowej oczyszczalni ścieków, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej w drodze w granicach załącznika Nr 5, 

d) odprowadzenia wód opadowych do gruntu w granicach działki, 

e) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, zasilanych nośnikami energii nie powodującymi 

ponadnormatywnej emisji spalin. 

§ 23. Dla terenów elementarnych w zakresie rysunku - załącznika Nr 14 ustala się: 

1. Na terenie o powierzchni 0,683 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 RM, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa; 

2) kształtowanie zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) powierzchnia zabudowy do 15% powierzchni terenu, 
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c) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych - do 9,0 m od poziomu terenu do najwyższego 

punktu dachu, 

d) dachy przestrzenne, o kątach nachylenia połaci głównych 30÷45º, kryte dachówką lub materiałem da-

chówkopodobnym 

- dopuszcza się dachy dowolne zabudowy gospodarczej, 

e) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 30% powierzchni terenu; 

3) dopuszczalne wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających; 

4) teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2; 

5) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej, przez teren działki nr 157/37 - poza obszarem opracowania; 

6) zasady zaopatrzenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci wodociągowych, 

b) odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników szczelnych lub indywidualnych oczyszczalni ścieków, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej, 

d) odprowadzenia wód opadowych do gruntu w granicach działki, 

e) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, zasilanych nośnikami energii nie powodującymi 

ponadnormatywnej emisji spalin. 

2. Na terenach o łącznej powierzchni 0,426 ha, oznaczonych symbolami 2 RM i 3 RM, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

c) powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni działki, 

d) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, 

- wysokość budynków mieszkalnych - do 8,5 m od poziomu terenu do kalenicy, 

- wysokość budynków gospodarczych - do 7,5 m od poziomu terenu do kalenicy, 

e) dachy przestrzenne, o kątach nachylenia połaci głównych 30÷50 stopni, kryte dachówką lub materiałem 

dachówkopodobnym, 

f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - min 60% powierzchni działki, 

g) parkowanie w granicach własnej działki; 

3) utrzymanie podziałów istniejących - zakaz podziałów wtórnych; 

4) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2; 

5) obsługa komunikacyjna terenów z drogi 07 KDL w granicach załącznika Nr 5 i z drogi istniejącej poza ob-

szarem opracowania, 

- dopuszczalna obsługa z drogi KDW; 

6) zasady zaopatrzenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci wodociągowych w drodze 07 KDL w granicach załącznika Nr 5 

i drodze istniejącej poza obszarem opracowania, 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników szczelnych 

lub przydomowych oczyszczalni ścieków, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej w drodze 07 KDL w grani-

cach załącznika Nr 5 i drodze istniejącej poza obszarem opracowania, 

d) odprowadzenia wód opadowych do gruntu w granicach działki, 

e) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, zasilanych nośnikami energii nie powodującymi 

ponadnormatywnej emisji spalin. 

3. Na terenie o powierzchni 0,037 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających istniejąca - 10,0 m, 
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b) przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości min. 4,5 m, 

- jezdnia i pobocza utwardzone, 

c) dopuszczalny przebieg sieci infrastruktury technicznej; 

3) teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2. 

§ 24. Dla terenów elementarnych w zakresie rysunku - załącznika Nr 15 ustala się: 

1. Na terenie o powierzchni 0,456 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 RM, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, 

c) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni terenu, 

d) wysokość zabudowy, 

- wysokość budynku mieszkalnego do 3 kondygnacji nadziemnych - do 11,0 m od poziomu terenu do 

kalenicy, 

- wysokość budynków gospodarczych do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, 

e) dachy przestrzenne, o kątach nachylenia połaci głównych 30÷45 stopni, kryte dachówką lub materiałem 

dachówkopodobnym, 

f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - min 60% powierzchni działki, 

g) parkowanie w granicach własnej działki; 

3) dopuszcza się podział na 2 działki, o powierzchni min. 2000 m²: 

- wydzielenie działki we wsch. części terenu, z dostępem o szerokości min. 5,0 m do drogi wewnętrznej 

w granicach załącznika Nr 7; 

4) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2; 

5) obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej w granicach załącznika Nr 7; 

6) zasady zaopatrzenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej w granicach załącznika Nr 7, 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiornika szczelnego lub 

przydomowej oczyszczalni ścieków, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej w drodze wewnętrznej w granicach za-

łącznika Nr 7, 

d) odprowadzenia wód opadowych do gruntu w granicach działki, 

e) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, zasilanych nośnikami energii nie powodującymi 

ponadnormatywnej emisji spalin. 

2. Na terenie o powierzchni 0,807 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 RM, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, 

b) obowiązująca linia zabudowy budynku mieszkalnego i nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, 

- dopuszcza się max. 2-metrowe przekroczenie obowiązującej linii kubaturowymi elementami budynku, 

w tym garażu, o szerokości do 35% łącznej szerokości elewacji frontowej, 

- linia obowiązująca stanowi jednocześnie nieprzekraczalną linię zabudowy innych budynków na działce, 

c) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni działki, 

d) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, 

- wysokość budynków mieszkalnych - do 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy, 

- wysokość budynków gospodarczych do 7,0 m od poziomu terenu do kalenicy, 

e) dachy przestrzenne, o kątach nachylenia połaci głównych 30÷45 stopni, kryte dachówką lub materiałem 

dachówkopodobnym, 

f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - min 60% powierzchni działki, 

g) parkowanie w granicach własnej działki; 
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3) wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających, 

- zakaz podziałów na działki innych niż istniejące; 

4) teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2; 

5) obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej KDW; 

6) zasady zaopatrzenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej KDW, 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników szczelnych 

lub przydomowych oczyszczalni ścieków, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej w drodze wewnętrznej KDW, 

d) odprowadzenia wód opadowych do gruntu w granicach działki, 

e) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, zasilanych nośnikami energii nie powodującymi 

ponadnormatywnej emisji spalin. 

3. Na terenie o powierzchni 0,574 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 3 RM, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, 

b) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, 

- dopuszcza się max. 2-metrowe przekroczenie obowiązującej linii kubaturowymi elementami budynku, 

w tym garażu, o szerokości do 35% łącznej szerokości elewacji frontowej, 

- linia obowiązująca stanowi jednocześnie nieprzekraczalną linię zabudowy innych budynków na działce, 

c) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni działki, 

d) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, 

- wysokość budynków mieszkalnych - do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, 

- wysokość budynków gospodarczych - do 5,5 m od poziomu terenu do kalenicy, 

e) dachy przestrzenne, o kątach nachylenia połaci głównych 30÷45 stopni, kryte dachówką lub materiałem 

dachówkopodobnym, 

f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - min 60% powierzchni działki, 

g) parkowanie w granicach własnej działki; 

3) wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających, 

- zakaz podziałów na działki innych niż istniejące; 

4) teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2; 

5) obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej KDW; 

6) zasady zaopatrzenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej KDW, 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiornika szczelnego lub 

przydomowej oczyszczalni ścieków, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej w drodze wewnętrznej KDW, 

d) odprowadzenia wód opadowych do gruntu w granicach działki, 

e) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, zasilanych nośnikami energii nie powodującymi 

ponadnormatywnej emisji spalin. 

4. Na terenie o powierzchni 0,496 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 4 MN, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - istniejąca; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, 

b) obowiązująca linia zabudowy budynku mieszkalnego wg rysunku planu, 

- dopuszcza się max. 2-metrowe przekroczenie obowiązującej linii kubaturowymi elementami budynku, 

w tym garażu, o szerokości do 35% łącznej szerokości elewacji frontowej, 

- linia obowiązująca stanowi jednocześnie nieprzekraczalną linię zabudowy innych budynków na działce, 

c) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni działki, 
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d) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, 

- wysokość budynków mieszkalnych - do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, 

- wysokość zabudowy towarzyszącej do 5,5 m od poziomu terenu do kalenicy, 

e) dachy przestrzenne, o kątach nachylenia połaci głównych 30÷45 stopni, kryte dachówką lub materiałem 

dachówkopodobnym, 

f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - min 60% powierzchni działki, 

g) parkowanie w granicach własnej działki; 

3) wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających, 

- zakaz podziałów na działki innych niż istniejące; 

4) teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2; 

5) obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej KDW; 

6) zasady zaopatrzenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej KDW oraz sieci poza granicą opra-

cowania, 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiornika szczelnego lub 

przydomowej oczyszczalni ścieków, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej w drodze wewnętrznej KDW, 

d) odprowadzenia wód opadowych do gruntu w granicach działki, 

e) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, zasilanych nośnikami energii nie powodującymi 

ponadnormatywnej emisji spalin. 

5. Na terenie o powierzchni 0,276 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 8,0÷10,0 m - wg rysunku planu, 

b) przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości min. 4,5 m, 

- jezdnia i pobocza utwardzone, 

c) istniejące sieci elektroenergetyczne i wodociągowe do zachowania, z możliwością rozbudowy, przebu-

dowy i modernizacji, 

- dopuszczalny przebieg innych sieci infrastruktury technicznej; 

3) teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2. 

§ 25. Na terenie elementarnym w zakresie rysunku - załącznika Nr 16, o powierzchni 0,490 ha, oznaczonym 

symbolem RM, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, 

c) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni terenu, 

d) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych - do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, 

e) dachy przestrzenne, o kątach nachylenia połaci głównych 30÷50 stopni, kryte dachówką lub materiałem 

dachówkopodobnym, 

f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 60% powierzchni działki, 

g) parkowanie w granicach własnej działki; 

3) dopuszcza się podział na 2 działki budowlane, o powierzchni min. 2000 m²: 

- wydzielenie działki we wsch. części terenu, z dostępem o szerokości min. 4,0 m do drogi 08 KDL w grani-

cach załącznika Nr 7; 

4) teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2; 

5) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 08 KDL w granicach załącznika Nr 7; 

6) zasady zaopatrzenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej w granicach terenu sieci wodociągowej, 
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b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiornika szczelnego lub 

przydomowej oczyszczalni ścieków, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej w granicach załącznika Nr 7, 

d) odprowadzenia wód opadowych do gruntu w granicach działki, 

e) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, zasilanych nośnikami energii nie powodującymi 

ponadnormatywnej emisji spalin; 

7) przy realizacji zjazdu na działkę uwzględnić przebieg rowu melioracyjnego. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 26. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 

1) dla terenów oznaczonych symbolami: Ew/Rz, E, Ep, U, MN - 30%; 

2) dla terenu oznaczonego symbolem RM, RU - 15%; 

3) dla terenów oznaczonych symbolami: R, Rz, US, ZL, KDG, KDL, KDD, KDW, G/R, Tk, Wp - 1,0%. 

§ 27. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą zmienia się przeznaczenie 17,801 ha gruntów rolnych, nie 

stanowiących zwartego kompleksu użytków rolnych, na cele nierolnicze, pod fundamenty, drogi i place serwi-

sowe, stacje elektroenergetyczne, usługi, w tym: 

1) 2,556 ha gruntów rolnych klasy R IIIa; 

2) 2,623 ha gruntów rolnych klasy R IIIb; 

3) 4,230 ha gruntów rolnych klasy R IVa; 

4) 4,856 ha gruntów rolnych klasy R IVb; 

5) 2,756 ha gruntów rolnych klasy R V; 

6) 0,780 ha gruntów rolnych klasy Ps IV. 

§ 28. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu. 

§ 29. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Myśliborza. 

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Myślibórz. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

Ewa Chmielewska 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/195/2012 

Rady Miejskiej w Myśliborzu 

z dnia 29 maja 2012 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/195/2012 

Rady Miejskiej w Myśliborzu 

z dnia 29 maja 2012 r. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/195/2012 

Rady Miejskiej w Myśliborzu 

z dnia 29 maja 2012 r. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/195/2012 

Rady Miejskiej w Myśliborzu 

z dnia 29 maja 2012 r. 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/195/2012 

Rady Miejskiej w Myśliborzu 

z dnia 29 maja 2012 r. 
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