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UCHWAŁA Nr XXXII/205/2010 

RADY GMINY W KUCZBORKU OSADZIE 

z dnia 27 września 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części gminy Kuczbork Osada – tereny elektrowni wiatrowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 
ust. 8, art. 15 ust. 1 i 2, art. 20 i art. 29 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą nr 
XIII/101/2008 Rady Gminy w Kuczborku - Osa-
dzie z dnia 29 kwietnia 2008r. - Rada Gminy w 
Kuczborku Osadzie po stwierdzeniu zgodności 
planu z ustaleniami zmiany „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gm. Kuczbork Osada” przyjętego 
uchwałą nr XXV/165/2009 Rady Gminy w Kucz-
borku Osadzie z dnia 3 grudnia 2009r. uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego obejmujący części ob-
rębów geodezyjnych: Kuczbork, Zielona, Go-
ściszka, Gościszka Baraki i Olszewko zwany 
dalej „Planem”. 

2. Częściami składowymi planu są: 

1) część tekstowa stanowiąca treść niniejszej 
uchwały, 

2) część graficzna – rysunek planu stanowią-
cy załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia 
uwag do projektu Planu - załącznik nr 2, 

4) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu reali-
zacji zapisanych w Planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy oraz zasad 
ich finansowania - załącznik nr 3. 

3. Rysunek Planu w skali 1:2000 obowiązuje w 
następującym zakresie ustaleń: 

1) granicy obszaru objętego planem, 

2) linii rozgraniczających tereny o różnych 
funkcjach i zasadach zagospodarowania, 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

4) symbolu przeznaczenia terenów funkcjo-
nalnych określonych odpowiednio symbo-
lem cyfrowym i literowym lub literowym. 

§ 2. 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1. planie – należy przez to rozumieć ustalenia 
niniejszej uchwały (wraz z załącznikiem gra-
ficznym), dotyczące części obrębów geode-
zyjnych: Zielona, Kuczbork, Gościszka, Go-
ściszka Baraki, Olszewko, 

2. przepisach szczególnych – należy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz przepisy zawarte w rozpo-
rządzeniach ministrów oraz wojewody, wy-
danych z upoważnienia ustawowego, 

3. terenie – należy przez to rozumieć obszar 
funkcjonalny wyznaczony liniami rozgrani-
czającymi oraz oznaczony symbolem zgod-
nie z rysunkiem planu, dla którego obowią-
zują ustalenia planu, 

4. linii rozgraniczającej – należy przez to ro-
zumieć linię oddzielającą tereny o różnych 
funkcjach i różnych zasadach zagospoda-
rowania, 

5. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię ustaloną niniejszym 
planem, określającą najmniejszą dopusz-
czalną odległość obiektów budowlanych od 
linii rozgraniczającej teren, 

6. elektrowni wiatrowej - należy przez to ro-
zumieć budowlę techniczną wraz z niezbęd-
nymi urządzeniami technicznymi oraz towa-
rzyszącą im infrastrukturą techniczną, sta-
nowiącą techniczne urządzenia prądotwór-
cze, przetwarzające energię mechaniczną 
wiatru na energię elektryczną, umieszczone 
na wieży stalowej o konstrukcji rurowej, 
pełnościennej, 

7. parku wiatrowym (farmie wiatrowej) – nale-
ży przez to rozumieć połączone i współpra-
cujące ze sobą elektrownie wiatrowe, sta-
nowiące wraz z niezbędnymi urządzeniami 
technicznymi, całościowy zespół techniczny 
służący produkcji energii elektrycznej, 
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8. biogazowi rolniczej - należy przez to rozu-

mieć budowlę techniczną wraz z niezbęd-
nymi urządzeniami technicznymi oraz towa-
rzyszącą im infrastrukturą techniczną, prze-
twarzającą biogaz, powstały w wyniku bez-
tlenowej fermentacji substancji organicz-
nych z produkcji rolniczej, na energię elek-
tryczną lub/i cieplną, 

9. maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy – należy przez to rozumieć po-
wierzchnię zabudowaną budynków i bu-
dowli w stosunku do powierzchni całkowitej 
wyznaczonego terenu, 

10. wskaźnik procentowy powierzchni biolo-
gicznie czynnej – należy przez to rozumieć 
najmniejszą dopuszczalną wielkość łącznej 
powierzchni biologicznie czynnej, wyrażoną 
w stosunku do powierzchni całkowitej wy-
znaczonego terenu, przy czym za po-
wierzchnie biologicznie czynne uznaje się: 
grunt rodzimy pokryty roślinnością, wodą 
powierzchniową, a także 50% sumy po-
wierzchni nawierzchni urządzonych jako 
stałe trawniki lub kwietniki na podłożu za-
pewniającym ich naturalną wegetację, o 
powierzchni nie mniejszej niż 10m2. 

§ 3. 

1. Dla obszaru objętego uchwałą plan określa: 

1) przeznaczenie terenów, określone liniami 
rozgraniczającymi tereny o różnym prze-
znaczeniu i różnych zasadach zagospoda-
rowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego, 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskaźnik intensywności zabudowy, 

5) warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, 

7) sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania tere-
nów, 

8) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się jednorazową opłatę z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości na skutek 
uchwalenia planu. 

2. Na obszarze objętym planem nie zachodzą 
przesłanki do określenia: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

2) wymagań dotyczących potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, 

3) granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów, a także narażonych na niebez-
pieczeństwo powodzi oraz narażonych 
osuwaniem się mas ziemnych, 

4) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości. 

§ 4. 

1. Dla obszaru objętego planem określa się na-
stępujące przeznaczenie terenów, wydzielo-
nych liniami rozgraniczającymi, oznaczone 
symbolem literowym: 

1) tereny przeznaczone pod elektrownie wia-
trowe wraz z urządzeniami infrastruktury 
technicznej niezbędnej do ich obsługi – 
EW, 

2) tereny zabudowy zagrodowej w gospo-
darstwach rolnych, hodowlanych i ogrod-
niczych - RM, 

3) obszary i tereny górnicze – PG, 

4) tereny specjalistycznej produkcji zwierzę-
cej – RPZ, 

5) teren biogazowi rolniczej – RPE, 

6) teren składowiska odpadów - NO, 

7) tereny rolnicze – obejmujące tereny użyt-
ków rolnych, łąk i pastwisk oraz drogi do-
jazdowe do pól - R, 

8) tereny lasów - obejmujące tereny gruntów 
leśnych z drogami leśnymi (wg geodezyj-
nej ewidencji gruntów) oraz grunty prze-
znaczone pod zalesienia wg miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
przyjętego uchwałą nr XII/102/2008 Rady 
Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 29 
kwietnia 2008r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego zalesienia w granicach ad-
ministracyjnych gm. Kuczbork Osada (Dz. 
Urz. Woj. Maz. Nr 177 poz. 6328) - ZL, 

9) tereny komunikacji drogowej – wyznaczo-
ne liniami rozgraniczającymi: 

a) tereny dróg publicznych: KG - droga 
wojewódzka, KDP - droga powiatowa 
i KDG - droga gminna, 
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b) tereny dróg wewnętrznych dla obsługi 
elektrowni wiatrowych - KDW, 

Ustalenia ogólne 

§ 5. 

W zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala się następujące zasady: 

1) przekształcanie wskazanych w planie terenów 
w kierunku zgodnym z jego przeznaczeniem, 

2) każda działka budowlana musi mieć dostęp 
do drogi publicznej poprzez takie ukształto-
wanie, które umożliwi wjazd na działkę z te-
renu drogi publicznej, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

3) możliwość budowy nowej oraz przebudowy i 
modernizacji istniejącej infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji, 

4) wszelkie budynki, obiekty i urządzenia nie-
zbędne do ich prawidłowego funkcjonowania 
powinny być realizowane w sposób zgodny z 
ustaleniami planu w zakresie warunków, za-
sad i standardów kształtowania zabudowy, 
przepisami szczególnymi i zasadami współ-
życia społecznego. 

§ 6. 

1. W zakresie ochrony środowiska i przyrody 
ustala się: 

1) w zagospodarowaniu należy uwzględnić 
zasady gospodarowania określone w roz-
porządzeniu Wojewody Mazowieckiego nr 
18 z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie Zie-
luńsko - Rzęgnowskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu, 

2) lokalizacja siłowni wiatrowych wymaga 
przeprowadzenia postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) w celu minimalizacji negatywnego oddzia-
ływania realizacji elektrowni wiatrowych 
na środowisko przyrodnicze i ludzi nakazu-
je się: 

a) przeprowadzenie badań geotechnicz-
nych terenu objętego posadowieniem 
fundamentów obiektu budowlanego, 

b) racjonalne korzystanie z terenu w trak-
cie przygotowania i realizacji inwesty-
cji, 

c) ujednolicenie kolorystyki całej farmy 
wiatrowej, 

d) przeprowadzanie okresowego monito-
ringu w okresie pierwszych 3 lat eks-
ploatacji, dotyczącego wpływu elek-
trowni wiatrowych na śmiertelność 

ptaków (o ile to zjawisko w ogóle wy-
stąpi) oraz pomiarów rzeczywistego 
poziomu hałasu w otoczeniu obiektów, 

e) odbiór i utylizację odpadów zakwalifi-
kowanych do niebezpiecznych (oleje z 
przekładni wiatrowych) przez specjali-
styczne służby, zgodnie z warunkami 
wynikającymi z ustawy o odpadach, 

f) obowiązek zachowania istniejących 
urządzeń wodno-melioracyjnych (ro-
wów, sieci drenarskiej), wszelkie zmia-
ny kolidujące z lokalizacją obiektów 
powinny być przebudowane w poro-
zumieniu z zarządcą sieci. 

4) maksymalną ochronę istniejącego drze-
wostanu i zakaz nieuzasadnionego usu-
wania istniejących zadrzewień i zakrza-
czeń, 

5) konieczność zachowania powierzchni te-
renu biologicznie czynnej (niezabudowa-
nej i nieutwardzonej) na poziomie min. 
60% powierzchni terenu wyznaczonego 
pod lokalizację elektrowni wiatrowych 
oraz min. 40% powierzchni terenu pod 
obiekty specjalistycznej produkcji zwierzę-
cej, biogazowi i zabudowę zagrodową, 

6) zakaz realizacji obiektów budowlanych i 
ogrodzeń w odległości mniejszej niż 5,0m 
od korony rowów melioracyjnych, 

7) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków do wód powierzchniowych i zie-
mi, 

8) obowiązek zgodnego z przepisami ochro-
ny środowiska unieszkodliwiana odpa-
dów, 

9) preferencje w stosowaniu czynników 
grzewczych ze źródeł bezpiecznych ekolo-
gicznie (olej opałowy, energia elektryczna, 
gaz). 

§ 7. 

W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacyjnego ustala się: 

1. obsługę komunikacyjną terenu zapewniają: 

a) droga publiczna wojewódzka nr 563 relacji 
Rypin-Żuromin- Mława oznaczona na ry-
sunku symbolem 1KG i 2KG (projektowa-
na obwodnica) 

b) drogi publiczne powiatowe relacji: Zielona 
– Gościszka - Zalesie - Jabłonna (nr 
4606W), Olszewo – Kosewo - Zielona (nr 
4629W) oraz Kuczbork – Kliczewo-Żuromin 
(nr 4627W), oznaczone na rysunku symbo-
lem 1 - 3KDP, 
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c) drogi publiczne gminne oznaczone na ry-
sunku symbolem 1 - 2KDG , 

d) drogi wewnętrzne dla obsługi elektrowni 
wiatrowych oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1KDW – 37KDW, 

e) drogi wewnętrzne dojazdowe do pól wy-
stępujące na terenach rolnych oznaczo-
nych na rysunku symbolem R, 

2. odprowadzanie wód opadowych z na-
wierzchni ciągów komunikacyjnych w opar-
ciu o urządzenia odwadniające w pasach 
drogowych z odprowadzeniem do systemu 
melioracyjnego. 

3. Dla terenów tras komunikacyjnych wyzna-
czonych liniami rozgraniczającymi ustala się: 

a) teren drogi wojewódzkiej nr 563, szero-
kość w liniach rozgraniczających min. 
20,0m. W planie uwzględnia się rezerwę 
terenu pod projektowaną obwodnicę 
miejscowości Zielona o szerokości min. 
20,0m w liniach rozgraniczających. Do 
czasu realizacji, tereny przewidziane pod 
obwodnicę mogą być użytkowane w spo-
sób dotychczasowy - cele rolnicze, 

b) tereny dróg publicznych oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 1 KDP - 3KDP – 
droga powiatowa, szerokość w liniach 
rozgraniczających min.12,0m, 

c) tereny dróg publicznych oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 1 KDG i 2KDG – 
droga gminna, szerokość w liniach roz-
graniczających min. 6,0m, 

d) tereny dróg wewnętrznych dojazdowych 
oznaczone na rysunku planu symbolem 
KDW, szerokość w liniach rozgraniczają-
cych do 8,0m. Drogi wewnętrzne powinny 
być dostosowane do transportu wielkoga-
barytowych elementów konstrukcyjnych 
elektrowni z uwzględnieniem wewnętrz-
nego promienia skrętu min.30,0m, 

e) w obrębie linii rozgraniczających tereny 
komunikacji zakazuje się lokalizacji obiek-
tów budowlanych nie związanych z go-
spodarką drogową oraz potrzebami ruchu 
drogowego, dopuszcza się natomiast loka-
lizację sieci infrastruktury technicznej i zie-
leni, pod warunkiem spełnienia wymagań 
określonych w przepisach dotyczących 
dróg publicznych, 

f) nieprzekraczalne linie zabudowy dla no-
wych inwestycji (poza terenem zabudo-
wanym) w odległości: min. 20,0m od linii 
rozgraniczającej drogę wojewódzką i po-
wiatową, min. 15,0m od linii rozgranicza-
jącej drogę gminną, 

4. dopuszcza się możliwość przekształcenia 
dróg wewnętrznych na drogi publiczne, przy 
zachowaniu parametrów wynikających z 
przepisów szczególnych, 

5. dopuszcza się możliwość tworzenia dróg 
wewnętrznych dla obsługi elektrowni wia-
trowych po innych śladach niż wyznaczone 
na rysunku planu, o szerokości do 8,0m w li-
niach rozgraniczających. 

§ 8. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
urządzeń infrastruktury technicznej 

1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną ustala się: 

1) zachowanie z możliwością modernizacji 
lub przebudowy istniejącej sieci elektro-
energetycznej, 

2) zaopatrzenie elektrowni wiatrowych w 
energię elektryczną dla potrzeb własnych 
zgodnie z warunkami określonymi przez 
właściwy Zakład Energetyczny, 

3) odbiór energii elektrycznej wytworzonej 
przez poszczególne elektrownie wiatrowe i 
biogazownię poprzez linie kablowe śred-
niego napięcia do stacji transformatoro-
wej zgodnie z warunkami określonymi 
przez właściwy Zakład Energetyczny, 

4) zachowanie strefy ochronnej od linii ener-
getycznej 110kV o szerokości min. 20,0m 
od osi linii, bez prawa zabudowy, 

5) dopuszcza się możliwość lokalizacji nie-
zbędnych stacji transformatorowych bez 
konieczności zmiany planu. Obowiązuje 
taki dobór lokalizacji GPZ, aby uciążliwości 
wynikające z jego funkcjonowania nie po-
wodowały na terenach sąsiadujących 
przekroczenia wartości normatywnych 
określonych w przepisach szczególnych, 

6) dopuszcza się budowę linii kablowej lub 
napowietrznej wysokiego napięcia łączą-
cej stację transformatorową z systemem 
elektroenergetycznym zgodnie z warun-
kami określonymi przez właściwy zakład 
energetyczny. 

2. W zakresie pozostałych urządzeń infrastruk-
tury technicznej (zaopatrzenia w wodę, kana-
lizacji sanitarnej, telekomunikacji) ustala się: 

a) utrzymanie istniejących urządzeń siecio-
wych infrastruktury technicznej z możli-
wością ich przebudowy i modernizacji 
wynikającą z potrzeby utrzymania w nale-
żytym stanie techniczno - użytkowym oraz 
zastosowania nowych technologii, 
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b) dopuszcza się budowę i eksploatację sie-
ciowych urządzeń infrastruktury technicz-
nej bez potrzeby zmiany planu, pod wa-
runkiem spełnienia wymagań przepisów 
szczególnych, 

c) sieci infrastruktury technicznej powinny 
być prowadzone (w miarę możliwości) w 
liniach rozgraniczających drogi. Lokalizo-
wanie sieci na terenach o innym przezna-
czeniu wymaga zgody właściciela gruntu. 

3. W zakresie gospodarki odpadami ustala się 
obowiązek zgodnego z zasadami ochrony 
środowiska unieszkodliwiania odpadów - se-
lekcję i gromadzenie odpadów w urządze-
niach przystosowanych do ich gromadzenia, 
odbiór i usuwanie zgodnie z systemem 
oczyszczania przyjętym w gminnym planie 
gospodarki odpadami. 

§ 9. 

Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia 
terenów i sposobu ich zagospodarowania 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od 1EW do 36EW przeznaczonych 
pod elektrownie wiatrowe wraz z urządze-
niami infrastruktury technicznej niezbędnej 
do ich obsługi ustala się: 

1) powierzchnia każdego wyznaczonego li-
niami rozgraniczającymi terenu EW – do 
1,0ha, 

2) dopuszcza się w uzasadnionych przy-
padkach np. wynikających z badań grun-
towych pod posadowienie fundamentu 
elektrowni przesunięcie linii rozgranicza-
jącej teren w stosunku do określonej na 
rysunku planu do 30,0m w kierunku uza-
sadnionym rozwiązaniem technicznym 

3) powierzchnia zabudowy elektrowni (fun-
dament żelbetowy, platforma montażo-
wa, wieża elektrowni z rotorem, po-
mieszczenia innych urządzeń) do 
1500,0m2. Pozostała część terenu EW po-
zostaje w użytkowaniu rolniczym, 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy w odle-
głości min. 20,0m od linii rozgraniczają-
cej drogę powiatową oraz min. 15,0m od 
linii rozgraniczającej drogę gminną, 

5) parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy: 

a) wysokość wieży elektrowni do osi ro-
tora do 120,0m i całkowitej wysokości 
w stanie wzniesionej łopaty wirnika 
do 176,0m mierzonej od poziomu te-
renu, 

b) maksymalna moc generatora do  
3 MW o regulowanym poziomie emi-
sji hałasu, 

c) maksymalna moc akustyczna elek-
trowni na poziomie, który nie spowo-
duje przekroczeń dopuszczalnego po-
ziomu hałasu na granicy obszarów 
przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową lub inną przeznaczoną 
na stały pobyt ludzi, zgodnie z przepi-
sami prawa ochrony środowiska, 

6) ujednolicenie kolorystyki parków elek-
trowni, 

7) dopuszcza się wykraczanie zasięgu łopat 
wirnika poza granice wyznaczonego te-
renu EW, 

8) dostęp komunikacyjny poprzez drogi 
publiczne lub wewnętrzne, 

9) ewentualne kolizje zjazdów z drogi po-
wiatowej lub gminnej oraz przejazdy po-
jazdów ponadnormatywnych dowożą-
cych elementy konstrukcyjne powinny 
być uzgodnione na etapie projektu bu-
dowlanego z zarządcą drogi, 

10) maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,2, 

11) minimalny procentowy wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej – 60%. 

2. Dla terenów zabudowy zagrodowej w go-
spodarstwach rolnych oznaczonych na ry-
sunku symbolem RM ustala się: 

1) adaptację istniejącej zabudowy z możli-
wością rozbudowy, wymiany i moderniza-
cji, 

2) dopuszcza się możliwość lokalizacji usług 
o ewentualnej uciążliwości nie wykracza-
jącej poza granice działki, do której inwe-
stor posiada tytuł prawny, 

3) dopuszcza się możliwość zmiany funkcji 
obiektów zabudowy zagrodowej na cele 
zabudowy usługowej, 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy: 

a) wysokość budynków mieszkalnych do 
dwóch kondygnacji ze stromym da-
chem o kącie nachylenia połaci 30-45o, 

b) wysokość obiektów związanych z pro-
dukcją rolniczą wynikającą z wymogów 
technologicznych i konstrukcyjnych, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy do 
0,5, 
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5) minimalny procentowy wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej – 40%, 

6) dopuszcza się możliwość lokalizacji lokal-
nych urządzeń infrastruktury technicznej, 

7) linię zabudowy dla nowych obiektów w 
odległości min. 15m od linii rozgraniczają-
cej drogę gminą. 

4. Dla terenu specjalistycznej produkcji zwierzę-
cej oznaczonego symbolem RPZ ustala się: 

1) możliwość realizacji budynków i budowli 
rolniczych służących produkcji zwierzęcej, 

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy: 

a) budynki parterowe o wysokości dosto-
sowanej do potrzeb technologicznych, 

b) dachy dwuspadowe o kącie nachylenia 
połaci min. 20o, 

c) budowle rolnicze o wysokości wynika-
jącej z potrzeb technologicznych 
i konstrukcyjnych. 

d) wskaźnik intensywności zabudowy do 
0,4, 

3) minimalny procentowy wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej – 40%, 

4) dopuszcza się możliwość lokalizacji lokal-
nych urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz dróg dojazdowych, parkingów i gara-
ży niezbędnych do obsługi terenu, 

5) prowadzona działalność produkcyjna musi 
spełniać wymogi obowiązujących przepi-
sów ochrony środowiska, w szczególności 
w zakresie ochrony wód powierzchnio-
wych i podziemnych oraz powietrza, 

6) prowadzenie właściwej gospodarki odpa-
dami technologicznymi poprzez groma-
dzenie w szczelnych pojemnikach na od-
pady i wywóz do zakładu utylizacyjnego, 

7) nie dopuszcza się funkcji mieszkaniowej, 

8) uciążliwość prowadzonej działalności nie 
może wykraczać poza granice własności, 
do której właściciel posiada tytuł prawny, 

9) w procesie realizacji inwestycji uwzględnić 
zieleń izolacyjną ograniczającą hałas 
i zapachy. W procesie produkcyjnym oraz 
transporcie zewnętrznym zastosować 
urządzenia ograniczające hałas oraz emi-
sję niezorganizowaną. 

5. Dla terenów biogazowni oznaczonych na 
rysunku symbolem RPE ustala się: 

1) możliwość realizacji obiektów budowla-
nych niezbędnych do produkcji biogazu, 

(m.in. silosów magazynowych, zbiorników 
fermentacyjnych i pofermentacyjnych, 
budynku socjalno-bytowego), 

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy: 

a) wysokość obiektów dostosowana do 
wymogów technologicznych do 10,0m, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy – 
0,6, 

c) wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej min. 40%, 

3) dopuszcza się możliwość lokalizacji urzą-
dzeń infrastruktury technicznej oraz dróg 
dojazdowych i parkingów niezbędnych do 
obsługi terenu, 

4) prowadzona produkcja musi spełniać 
wymogi obowiązujących przepisów 
ochrony środowiska, 

5) zaopatrzenie w energię elektryczną dla po-
trzeb biogazowni zgodnie z warunkami 
określonymi przez właściwy Zakład Ener-
getyczny, 

6) odbiór energii elektrycznej poprzez linie 
kablowe średniego napięcia do stacji 
transformatorowej zgodnie z warunkami 
określonymi przez właściwy Zakład Ener-
getyczny, 

7) odbiór i usuwanie odpadów pofermenta-
cyjnych poprzez specjalistyczne służby, 
zgodnie z warunkami wynikającymi z 
ustawy o odpadach. 

6. Dla terenu powierzchniowej eksploatacji su-
rowców oznaczonych na rysunku symbolem 
PG ustala się: 

1) eksploatacja kruszywa uwarunkowana jest 
opracowaniem projektu zagospodarowa-
nia złoża z zachowaniem procedur okre-
ślonych w przepisach szczególnych i do-
konywana będzie na podstawie udzielonej 
koncesji, 

2) eksploatacja złóż wykonywana będzie me-
todą odkrywkowych robót górniczych. 
Wydobycie kopaliny zgodnie z techniką i 
sztuką górniczą, 

3) wywóz kruszyw może się odbywać pojaz-
dami o dopuszczalnym nacisku na oś  
8 ton, 

4) obsługa komunikacyjna poprzez drogę do-
jazdową lub drogę wewnętrzną, 

5) dopuszcza się realizację obiektów socjal-
nych, gospodarczych oraz urządzeń infra-
struktury technicznej służących prawidło-
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wej obsłudze terenu powierzchniowej 
eksploatacji, 

6) ustala się konieczność rekultywacji tere-
nów po wyeksploatowaniu złoża w kierun-
ku leśnym lub wodnym, 

7) do rekultywacji terenu ustala się wykorzy-
stanie nadkładu zdjętego przed podjęciem 
eksploatacji (po czasowym składowaniu w 
bezpośrednim sąsiedztwie wyrobiska) 
oraz piasku stanowiącego odpad w proce-
sie produkcyjnym, 

8) ustala się konieczność poprzedzenia dzia-
łalności archeologicznym rozpoznaniem 
powierzchniowym a w przypadku stwier-
dzenia archeologicznej warstwy kulturo-
wej lub obiektów archeologicznych prze-
prowadzenia badań ratowniczych na koszt 
inwestora, 

9) ustala się zachowanie pasa ochronnego o 
szer. min. 20,0m od granicy użytków le-
śnych i min. 6,0m od granicy terenu nie-
należącego do użytkownika wyrobiska. 

7. Dla terenu składowiska odpadów oznaczone-
go na rysunku symbolem NO ustala się: 

1) możliwość funkcjonowania składowiska 
zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym, 

2) dopuszcza się możliwość realizacji instala-
cji niezbędnych do prawidłowego funk-
cjonowania obiektu, 

3) rekultywacja składowiska po zakończeniu 
eksploatacji zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

8. Dla terenów rolniczych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem R ustala się: 

1) racjonalne użytkowanie rolnicze użytków 
rolnych oraz utrzymanie dojazdów gospo-
darczych do pól, 

2) zachowanie istniejących rowów, oczek 
wodnych, zadrzewień śródpolnych i przy-
drożnych, 

3) możliwość realizacji obiektów inwentar-
skich lub obiektów związanych z produkcją 
rolną, bez funkcji mieszkaniowej, 

4) dopuszcza się realizację stawów rybnych, 
zbiorników wodnych oraz urządzeń melio-
racji wodnych, 

5) możliwość realizacji dróg dojazdowych, 
placów montażowych oraz napowietrznej 
i podziemnej sieci infrastruktury technicz-

nej (wodociągowej, kanalizacyjnej, telefo-
nicznej, gazowej i energetycznej). 

9. Dla terenów lasów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZL ustala się: 

1) konieczność zachowania i uzupełniania 
istniejącego drzewostanu, 

2) zakaz zabudowy, 

3) możliwość lokalizacji niezbędnych siecio-
wych elementów infrastruktury technicz-
nej, 

4) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z 
uproszczonym planem urządzania lasu 
oraz obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi. 

Ustalenia końcowe 

§ 10. 

Wysokość stawki procentowej służącej nalicza-
niu opłaty związanej ze wzrostem wartości nie-
ruchomości wynikającej z art. 36 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 
skutek uchwalenia niniejszego planu ustala się 
w wysokości dla: 

- terenów przeznaczonych pod elektrownie 
wiatrowe – 25%, 

- terenów specjalistycznej produkcji zwierzęcej 
i biogazowni – 25%, 

- terenów górniczych – 25 %, 

- terenów dróg – 0 %. 

§ 11. 

1. Plan nie ustala terminów realizacji inwestycji 
na poszczególnych terenach. 

2. Tereny do czasu zabudowy i zagospodaro-
wania zgodnie z określonym w planie prze-
znaczeniem i zasadami zagospodarowania, 
pozostają w dotychczasowym użytkowaniu. 

§ 12. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmi-
ny. 

§ 13. 

1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 
na stronie internetowej gminy. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Tadeusz Lech 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXXII/205/2010 

Rady Gminy w Kuczborku – Osadzie 
z dnia z dnia 27 września 2010r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części gminy Kuczbork – Osada – tereny elektrowni wiatrowych 
 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póżn. zm.) Rada Gminy w Kuczborku – Osadzie stwierdza, że 
w okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, oraz dyskusji publicznej na temat projektu 
planu, nie było uwag wymagających rozstrzygnięcia przez Radę Gminy. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Tadeusz Lech 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXXII/205/2010 

Rady Gminy w Kuczborku – Osadzie 
z dnia 27 września 2010r. 

 
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy 
 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póżn. zm.), Rada Gminy w Kuczborku – Osadzie ustala, co 
następuje: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Kuczbork – Osada – tereny 
elektrowni wiatrowych dotyczy przeznaczenia terenów pod lokalizację turbin wiatrowych i nie określa 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. Nie ustala się 
zatem sposobu realizacji powyższych inwestycji. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Tadeusz Lech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


