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3. W przypadku nie odebrania dziecka z ”rzedsz—ola, oddziaJu ”rzedsz—olnego w szkole podstawowej 

w godzinach o—re`lonych w umowie, o —tóre– mowa w ust. 1, ”obierana będzie o”Jata za —awdą roz”oczę-
tą godzinę dodat—owego ”obytu w wyso—o`ci 50 zJŁ 

§ 5. W ”rzy”ad—ach uzasadnionych Wó–t Gminy Mielno roz”atru–e indywidualne wnios—i rodzica 
(prawnego opiekuna) w s”rawie zwolnienia lub obniwenia od”Jatno`ci za ”obyt dziec—a w przedszkolu, 

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 

§ 6. 1. Pracownicy zatrudnieni w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, (na-

uczyciele oraz pracownicy administracji i obsJugi) mogą —orzystać z wywywienia za od”Jatno`ciąŁ 

2Ł Wyso—o`ć o”Jat ”racowni—ów ustala dyre—tor ”laców—i w porozumieniu z Wó–tem Gminy Mielno, 
na ”odstawie —al—ulac–i —osztów ”rodu—tów wy—orzystywanych do ”rzyrządzania ”osiJ—ów oraz —osztów 
utrzymania stoJów—i. 

§ 7. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Wó–towi Gminy MielnoŁ 

§ 8. Traci moc uchwaJa Nr XLVI/492/10 Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie 

o”Jat za `wiadczenia ”rzedsz—ola ”ublicznego ”rowadzącego ”rzez Gminę Mielno (Dz. Urz. Woj. Zachod-

niopomorskiego Nr 82, poz. 1551). 

§ 9. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Wo–e-

wództwa źachodnio”omors—iego z mocą obowiązywania od 1 wrze`nia 2011 r. 
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UCHWAIA NR VI/41/11 

 RADY GMINY POSTOMINO 

 z dnia 24 lutego 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu elektrowni wiatrowych w gminie Postomino - zes”óJ ”arków wiatrowych 

nr 3 Marszewo ｦ PoJudnie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

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

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

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010. r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) art. 20 

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

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, Nr 1043, 

Nr 130, poz. 871) 

RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XLI/448/10 Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie przystą-
pienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni 

wiatrowych w gminie Postomino - zes”óJ ”ar—ów wiatrowych nr 3 Marszewo - PoJudnie uchwalonego 
uchwaJą Nr XV/180/03 Rady Gminy Postomino z dnia 30 ”audzierni—a 2003 r., ”o stwierdzeniu, iw nie 
narusza on ustaleL studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania Gminy Postomino, uchwala się 
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zmianę mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ele—trowni wiatrowych - zes”óJ ”ar-

—ów wiatrowych nr 3 Marszewo - PoJudnie zwaną dale– mie–scowym ”lanem zagos”odarowania ”rze-

strzennego terenu elektrowni wiatrowych ｭMarszewo-PoJudnie 3Bisｬ 

2. Obszar planu obejmuje teren o Jączne– ”owierzchni 149,93 ha. 

3. Granice opracowania planu wrysowano na mapie sytuacyjno - wyso—o`ciowe– w skali 1: 2000 

stanowiące– zaJączni— graficzny do ninie–sze– uchwaJyŁ 

4Ł Przedmiotem ”lanu są tereny ”rzeznaczone na lo—alizac–ę urządzeL ele—trowni wiatrowe– wraz 

z towarzyszącą infrastru—turą, z pozostawieniem przeznaczenia rolniczego terenu w strefie uciąwliwo`ci 
elektrowni i o—re`leniem ograniczeL dla zabudowyŁ 

5Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu mie–scowego są nastę”u–ące zaJączni—i do uchwaJy: 

1) zaJączni— nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wyrysem studium 

uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Postomino, 
2) zaJączni— nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego, 

3) zaJączni— nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

o—re`lonych w ”lanie mie–scowym nalewących do zadaL wJasnych gminyŁ 

6Ł Śla oznaczenia ”oszczególnych obszarów w”rowadza się symbole literowe w”isane na rysun—u 
”lanu ”o numerze ”orząd—owym, —tóre oznacza–ą: 

1) EW - tereny lo—alizac–i siJowni wiatrowych 

2) Rb - tereny rolnicze z za—azem budowy obie—tów ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi 
3) R - tereny rolnicze 

4) MR - tereny istnie–ące– zabudowy zagrodowe– 
5) ZL - lasy istnie–ące 

6) W - tereny wód otwartych 

7) E - elektroenergetyka - GPZ 

8) KDp - droga powiatowa 

9) KDg - droga gminna 

10) KDw - droga wewnętrzna nie”ubliczna 

7Ł Ile—roć w dalszych przepisach niniejszej uchwaJy –est mowa o: 

1) planie - nalewy ”rzez to rozumieć ustalenia ”lanu, o —tórym mowa w § 1 ninie–sze– uchwaJy, 
2) rysunku planu - nalewy ”rzez to rozumieć rysune— ”lanu na ma”ie w s—ali 1:2000 stanowiący zaJącz-

nik nr 1 do ninie–sze– uchwaJy, 
3) granicach obowiązywania ”lanu - nalewy ”rzez to rozumieć granice obowiązywania ”lanu oznaczone 

na rysunku planu, 

4) obie—tach nieuciąwliwych - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzedsięwzięcia nie oddziaJu–ące znacząco na 
`rodowis—o lub mogące znacząco oddziaJywać na `rodowis—o dla —tórych nie stwierdza się —oniecz-

no`ci ”rze”rowadzenia oceny oddziaJywania na `rodowis—o, lub ”rze”rowadzona ocena wy—awe brak 

znacząco negatywnego w”Jywu na `rodowis—o tych obszarówŁ 
RozdziaJ 2 

Zasady ogólne zagos”odarowania terenów 

§ 2. 1Ł Jeweli ustalenia rozdziaJu 7 ｭUstalenia dotyczące terenów wydzielonych liniami rozgranicza–ącymiｬ 
nie stanowią inacze–, w granicach ”lanu obowiązu–ą zasady ogólne zagos”odarowania ustalone w niniej-

szym rozdziale. 

2Ł Śla zachowania Jadu ”rzestrzennego ustala się nastę”u–ące zasady: 

1) farma wiatrowa mowe s—Jadać się z elektrowni wiatrowych o równych gabarytach i typach jednak 

o jednakowej rurowej konstrukcji, 

2) za—az umieszczania na obie—tach siJowni re—lam; nie dotyczy to oznaczeL fabrycznych ”roducenta, 
3) na terenach rolnych do”uszcza się zabudowę o wyso—o`ci do dwóch —ondygnac–i naziemnych, w tym 

”oddasze uwyt—oweŁ 

3. Zasady ochrony `rodowis—a i krajobrazu kulturowego. W za—resie ochrony `rodowis—a ustala się: 

1) zabez”ieczenie istnie–ące– warstwy gleby ”rzy realizac–i sieci i obie—tów, a po ich zrealizowaniu przy-

wrócenie ”o”rzedniego stanu terenu, 
2) zachowanie istnie–ących stosun—ów wodnych w glebie, 
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3) obowiąze— na”rawy i modernizac–i urządzeL melioracy–nych ”odziemnych w przypadku ich uszkodze-

nia w obrębie ”ro–e—towanych obie—tów; wzdJuw rowów melioracy–nych ”ozostawić ”as o szero—o`ci 
2 m celem —onserwac–i; na”rawa urządzeL melioracy–nych ciąwy na inwestorze, 

4) za—az w”rowadzania do ”owietrza substanc–i zanieczyszcza–ących w ilo`ciach ”rze—racza–ących do-

”uszczalne warto`ci stęweL tych substanc–i (wg ”rze”isów szczególnych) z uwzględnieniem tJa istnie-

–ącego ustalonych dla obszarów zwy—Jych, 
5) zakaz wytwarzania i emitowania ”romieniowania nie–onizu–acego, od”adów niebez”iecznych, wibrac–i 

u–emnie w”Jywa–ących na zdrowie czJowie—a i obie—ty budowlane, ”rze—racza–ących do”uszczalne 
normy (wg ”rze”isów szczególnych), 

6) projektowane ele—trownie wiatrowe zaliczane są do obie—tów, dla —tórych s”orządzenie ra”ortu od-

dziaJywania na `rodowis—o mowe być wymagane; ”rzed wystą”ieniem o wydanie pozwolenia na bu-

dowę nalewy uzys—ać decyz–ę `rodowis—ową w sprawie lokalizacji inwestycji, 

7) po uruchomieniu ele—trowni do—onać ”omiarów ”oziomu haJasu na terenie zabudowy ”rzeznaczone– 
na staJy ”obyt ludzi; w ”rzy”ad—u stwierdzenia ”rze—roczeL inwestor –est zobowiązany wytJumić ha-

Jas uródJowy do normatywne– wiel—o`ci, 
8) dla terenów z mowliwo`cią zabudowy ”owierzchnia zabudowana nie mowe ”rze—roczyć 30% ”o-

wierzchni caJ—owite– dziaJ—i, ”rzy ”ozostawieniu minimum 50% ”owierzchni –a—o ”owierzchni biolo-

gicznie czynnej. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ówŁ 

1) W granicach strefy ｭW.I.ｬ - ”eJne– ochrony archeologiczno-—onserwators—ie–, wy—lucza–ące– wszel—ą 
dziaJalno`ć inwestycy–ną i inną obowiązu–e: 
a) za—az wszel—ie– dziaJalno`ci inwyniers—ie–, budowlane– i inne– związane– z pracami ziemnymi (np. 

kopanie studni, melioracji, karczunku i nasadzania drzew itd.), 

b) zachowanie istnie–ącego u—Jadu to”ograficznego wraz z obiektami wpisanymi do rejestru zabyt-

—ów i u–ętych w ewidencji, 

c) w ”rzy”ad—u ”od–ęcia –a—ie–—olwie— dziaJalno`ci na terenie ob–ętym granicami strefy, a wynikają-
cej ze sposobu uwyt—owania terenu obowiązu–e wystę”owanie o szczegóJowe wytyczne do od-

”owiedniego organu dsŁ ochrony zabyt—ówŁ 
2) W granicach strefy ｭW IIIｬ- ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, po-

lega–ące– na ”rowadzeniu interwency–nych badaL archeologicznych w przypadku podejmowania prac 

ziemnych obowiązu–e: 
a) ws”óJdziaJanie w za—resie zamierzeL inwestycy–nych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z od”owiednim organem dsŁ ochrony zabyt—ów, 
b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratun—owych na terenie ob–ętym realizac–ą ”rac ziem-

nych, na zasadach o—re`lonych ”rze”isami szczególnymi dotŁ ochrony zabyt—ówŁ 
3) (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 4 kwietnia 2011 r., znak: NK.4.4131/56/2011[AB] Wojewoda 

Zachodnio”omorski stwierdziJ niewawno`ć § 2 ust. 4 pkt 3 uchwaJy) 

5. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 4 kwietnia 2011 r., znak: NK.4.4131/56/2011[AB] Wojewo-

da Zachodnio”omorski stwierdziJ niewawno`ć § 2 ust. 5 uchwaJy) 

6. Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. 

1) Ustala się –a—o obowiązu–ące linie rozgranicza–ące obszary o równym s”osobie uwyt—owaniaŁ 
2) Na rysun—u ”lanu oznaczono mie–sca lo—alizac–i siJowni wiatrowych, —tóre mogą być zmieniane 

w granicach dziaJ—i na —tóre– się zna–du–ą, ”od warun—iem we ich uciąwliwo`ć (”oziom haJasu) mie`ci 
się w granicach terenu z za—azem lo—alizac–i zabudowy ”rzeznaczone– na staJy ”obyt ludziŁ 

3) Ustala się nastę”u–ące ”arametry ele—trowni wiatrowych ”ro–e—towane– farmy: 
a) moc znamionowa elektrowni do 3,0 MW, 

b) wyso—o`ć masztu do 140 m, 

c) ”romieL wirni—a do 60 m, 

d) ”oziom gJo`no`ci na wyso—o`ci 10 m nad ”oziomem terenu ”rzy ”ręd—o`ci wiatru V = 15 m/sek. 

nie mowe ”rze—roczyć 107,5dB(A), 
e) sumaryczna liczba elektrowni wiatrowych - do 6 sztuk, przy maksymalnej mocy wszystkich elek-

trowni wiatrowych w granicach obowiązywania ”lanu do 18,0 MW, 

f) ele—trownia winna mieć zabez”ieczenie ”rzed emis–ą fal ele—tromagnetycznych, ”oraweniem ”rą-
dem, oraz odgromowe, 

g) konstrukcja elektrowni wiatrowych rurowa zam—niętaŁ 
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4) Na eta”ie ”ro–e—tu technicznego do—onać zgJoszenia do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego ”rze-

sz—ód lotniczych, oraz do Śowództwa SiJ Powietrznych ”rzesz—ód lotniczych i wszyst—ich staJych 

i tymczasowych obie—tów budowlanych o wyso—o`ci 50,0 m i więce– w zakresie wymaganym Rozpo-

rządzeniem Ministra Infrastru—tury z dnia 25 czerwca 2003 r. w s”rawie s”osobu zgJaszania oraz 
ozna—owania ”rzesz—ód lotniczych łDz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1193 z ”óunŁ zmŁł ”oda–ąc nastę-
”u–ące dane: 
a) ws”óJrzędne geograficzne —awde– ele—trowni, 
b) rzędne terenu w miejscu posadowienia elektrowni wiatrowych w metrach nad poziome morza, 

c) caJ—owitą wyso—o`ć —onstru—c–i Jącznie ze `migJemŁ 
5) Celem uni—nięcia —oliz–i ele—trowni ze stat—ami ”owietrznymi na–wywszy element gondoli ozna—ować 

zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isamiŁ 
6) Miejsca parkingowe w ilo`ci nie mnie–sze– niw 1 mie–sce na dwóch zatrudnionych i dwa miejsca na 

–edno miesz—anie ”ro–e—tować na wJasne– dziaJceŁ 

7. Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów ”odlega–ących ochronie na ”odstawie ”rze”isów od-

rębnychŁ Na terenie będącym ”rzedmiotem ”lanu wystę”u–ą grunty o zrównicowanych warto`ciach ”ara-

metrów geotechnicznychŁ Niezbędne –est w —awdym ”rzy”ad—u ”o”rzedzenie ”rac ”ro–e—towych badania-

mi geotechnicznymi. 

8Ł SzczegóJowe warun—i scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ Przy dodat—owych ”odziaJach terenu in-

nych niw o—re`lone w rysun—u ”lanu ustala się obowiąze— za”ewnienia do–azdu do —awde– wydzielone– 
dziaJ—i, do”uszcza się ustanowienie sJuwebno`ci do–azduŁ 

9. SzczegóJowe warun—i zagos”odarowania i ograniczenia zabudowy nalewy ustalać wedJug zasad ni-

nie–szego rozdziaJu oraz ustaleL rozdziaJu 7. 

10. Zasady budowy i modernizacji sieci infrastruktury i —omuni—ac–i ustala się wedJug rozdziaJów 3, 4 i 5 

niniejszych ustaleLŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia w zakresie infrastruktury sanitarnej 

§ 3. 1Ł Realizowane obie—ty siJowni wiatrowych nie wymaga–ą rozwiązaL w zakresie: 

1) zaopatrzenia w wodę, 
2) gos”odar—i `cie—owe– (sanitarne– i deszczowej), 

3) zaopatrzenia w cie”Jo, 
4) utylizac–i od”adów staJych, 
5) gazyfikacji. 

2. W za—resie ochrony ”rzed haJasem ustala się na—az: 

1) nie ”rze—raczania do”uszczalnego ”oziom haJasu dla ”oszczególnych rodza–ów zabudowy wg ”rze”i-

sów odrębnych, 
2) po zagospodarowaniu terenu inwestycji wytwarza–ące– haJas do—onania ”omiaru natęwenia haJasu dla 

terenu zabudowy mieszkaniowej i usJugowe–Ł W ”rzy”ad—u ”rze—roczeL do”uszczalnego natęwenia 
zastosować urządzenia tJumiąceŁ 

3. W ”rzy”ad—u realizac–i obie—tów budowlanych na terenach ”oza siJowniami infrastru—turę ”odJą-
czyć do istnie–ących sieci wsi MarszewoŁ 

RozdziaJ 4 

Ustalenia w zakresie komunikacji 

§ 4. Istnie–ąca droga ”owiatowa i drogi gminne ”ozosta–ą bez zmianŁ W przypadku modernizacji usta-

la się nastę”u–ące ”arametry: 

1) istnie–ące– drogi ”owiatowej: 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących bez zmian, 
b) jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu o szer. po 3,50 m, 

c) na terenach zainwestowanych w ”rze—ro–u drogi wy—onać ”rzyna–mnie– –ednostronny chodni— 

o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 1,50 m i `ciew—ę rowerową o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 2,0 m. 

2) istnie–ących dróg gminnych: 
a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących bez zmian, 
b) jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu o szerŁ nie mnie–sze– niw 2,5 m, 

c) na terenach zainwestowanych jednostronny chodnik o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 1,50 m. 
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3) Pro–e—towane drogi do–azdowe do ”oszczególnych ele—trowni wy—onać –a—o drogi o szero—o`ci do 
4,5 m o ulepszonej nawierzchni z ”lacy—ami manewrowymi; ustala się mowliwo`ć ich li—widac–i 
i ”rzywrócenie terenu do stanu poprzedniego - uwyt—u rolnegoŁ 

4) OdlegJo`ć masztów ”ro–e—towanych ele—trowni wiatrowych od —rawędzi –ezdni drogi ”owiatowe– nie 
mowe być mnie–sza niw ich caJ—owita wyso—o`ćŁ 

RozdziaJ 5 

Ustalenia w zakresie elektroenergetyki i telekomunikacji 

§ 5. W zakresie elektroenergetyki i tele—omuni—ac–i ustala się: 

1) Wy—onać 

a) wewnętrzną ele—troenergetyczną sieć —ablową SN Jączącą ”oszczególne ele—trownie wiatrowe ze 
stac–ą transformatorową - GPZ-110/SN, 

b) sieć 110—V wy—onać zgodnie z ustalonymi warun—ami ”rzyJączeniowymi do sieci rozdzielczej, 

elektroenergetycznej gminy Postomino, 

c) systemy telekomunikacyjne i teleinformatyczne stosownie do zapotrzebowania. 

2) Śo”uszcza się zmianę oznaczonych w rysunku planu projektowanych tras kabli elektroenergetycz-

nych w przypad—u —onieczno`ci ich dostosowania do warun—ów terenowychŁ 
3) Śo”uszcza się ”rowadzenie linii —ablowych i napowietrznych elektroenergetycznych i telekomunika-

cyjnych w terenie rolnym ”o uzys—aniu zgody wJa`cicielaŁ 
4) W przypadku kolizji projektowanych elektrowni wiatrowych z istnie–ącymi liniami ele—troenergetycz-

nymi `redniego i nis—iego na”ięcia ustala się —onieczno`ć ”rzebudowy lub demontawu tych linii ”o 
uzys—aniu wymaganych ”ozwoleLŁ 

RozdziaJ 6 

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej 

§ 6. W zakresie obrony cywilne– ustala się: 

1) Lo—alizac–a ele—trowni wiatrowych –a—o dodat—owe uródJo energii winna w”Jynąć —orzystne na stan 
obronno`ci cywilne–Ł 

2) O`wietlenie wewnętrzne i zewnętrzne obie—tów wy—onać w s”osób umowliwia–ący szyb—ie ”rzysto-

sowanie do potrzeb obrony cywilnej. 

3) Istnie–ące i ”ro–e—towane drogi s”eJnia–ą wymogi dróg ewa—uacy–nychŁ 
RozdziaJ 7 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 7. 1. Ustalenia dla terenów lo—alizac–i siJowni wiatrowych 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/ 1 EW, 2 EW, 3 EW, 4 EW, 5 EW, 6 EW /po 0,16 ha/ 

2) Funkcja obszaru. Funkcja podstawowa: tereny w uwyt—owaniu rolniczym z mowliwo`cią lo—alizac–i 
siJowni wiatrowychŁ 

3) Zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ Ustala się mowliwo`ć wyznaczenia terenu ”od 
lokalizacje fundamentu siJowni, drogę do–azdową o nawierzchni utwardzonej, o szero—o`ci do 4,5 m, 

za—oLczoną ”lacem manewrowymŁ 
4) źasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i —ra–obrazuŁ źasady zagos”odarowania ”rzy–mować zgodnie 

z rozdziaJem 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 2, ust. 3 ninie–szych ustaleLŁ 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne–Ł W granicach 

obszarów rolnych z do”uszczeniem lo—alizac–i siJowni nie wystę”u–ą obie—ty ”odlega–ące ochronie 
konserwatorskiej. 

6) Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenuŁ Obowiązu–ą ustalenia 
zawarte w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ, § 2, ust. 6 ninie–szych ustaleLŁ 

7) Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obie—tów ”odlega–ących ochronie ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isówŁ W granicach o”racowania nie wystę”u–ą tereny ”odlega–ące ochro-

nie na ”odstawie ”rze”isów odrębnychŁ 
8) SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ Obowiązu–ą ustalenia zawarte 

w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ, § 2, ust. 8 ninie–szych ustaleLŁ 
9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów —omuni—ac–i i infrastruktury technicznej. Tereny 

obsJugiwane —omuni—acy–nie z istnie–ących dróg gminnych i projektowanych wewnętrznychŁ Linie 
elektroenergetyczne i tele—omuni—acy–ne wy—onać zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 5, § 5 ｭUstalenia 

w zakresie elektroenergetyki i telekomunikacjiｬ ninie–szych ustaleLŁ 
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10) S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwyt—owania terenówŁ Teren mowe 
być uwyt—owany w dotychczasowy s”osób do chwili ”od–ęcia inwestyc–iŁ źmiana zagos”odarowania 
musi s”eJniać wymogi o—re`lone w niniejszych ustaleniach. 

11) Staw—i ”rocentowe na ”odstawie —tórych ustala się o”Jatę, o —tórej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z ”óunŁ zmŁ)Ł Ustala się staw—ę ”rocentową od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wyso—o`ci 0%. 

2. Tereny rolne z zakazem budowy obie—tów na staJy ”obyt ludzi 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/ 7 Rb /33,62/, 8 Rb /40,12/, 9 Rb /14,09/, 10 Rb 

/10,11/, 12 Rb /6,76/, 13 Rb /2,42/, 14 Rb /8,76/ 

2) Funkcja obszaru. Funkcja podstawowa: tereny w uwyt—owaniu rolniczym z zakazem budowy obiek-

tów ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludziŁ 
3) Zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ Ustala się mowliwo`ć rozbudowy i modernizacji 

istnie–ących obie—tów, oraz budowy nowych obie—tów budowlanych nie ob–ętych za—azem wymienionym 

w ppkt 2) na zasadach o—re`lonych w rozdziale 2, § 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ, 
ust. 2 ninie–szych ustaleLŁ 

4) źasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i —ra–obrazuŁ źasady zagos”odarowania ”rzy–mować zgodnie 

z rozdziaJem 2, § 2 ｭźasady ogólne zagospodarowania terenuｬ, ust. 3 ninie–szych ustaleLŁ 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne–Ł Przy rozbudo-

wie i modernizac–i istnie–ących obie—tów, oraz budowy nowych obie—tów budowlanych ”ro–e—ty wy-

—onać zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 2, § 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ, ust. 4 ni-

nie–szych ustaleLŁ Strefa ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 

obe–mu–e czę`ć terenu 12 RbŁ 
6) Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenuŁ Obowiązu–ą ustalenia 

zawarte w rozdziale 2, § 2, ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ, ust. 6 ninie–szych ustaleLŁ 
Śo”uszcza się budowę niezbędnych dla gos”odarstwa rolnego budyn—ów nie ”rzeznaczonych na sta-

Jy ”obyt ludzi i budyn—ów gos”odarczych o parametrach: 

a) wyso—o`ć zabudowy dwie —ondygnac–e naziemne, w tym ”oddasze uwyt—owe z dachem o nachy-

leniu do 55°, o odlegJo`ci od ”oziomu terenu ”rzy na–niwe– ”oJowonym we–`ciu do —alenicy do 
12,0 m 

b) do”uszcza się ”odwywszony parter i poddasze z wyso—ą `cian—ą —olan—ową, 
c) ws—auni— intensywno`ci zabudowy do 0,6Ł 

7) Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obie—tów ”odlega–ących ochronie ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isówŁ W granicach o”racowania nie wystę”u–ą tereny ”odlega–ące ochro-

nie na ”odstawie ”rze”isów odrębnychŁ 
8) SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ Obowiązu–ą ustalenia zawarte 

w rozdziale 2, § 2, ust. 6 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ, podp. 6 ninie–szych ustaleLŁ 
9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów —omuni—ac–i i infrastruktury technicznej. 

a) tereny obsJugiwane —omuni—acy–nie z istnie–ące– drogi ”owiatowe– i dróg gminnych, 
b) mie–sca ”ar—ingowe zabez”ieczyć zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 2, § 2 ｭZasady 

ogólne zagos”odarowania terenuｬ, ust. 6, pkt 7 ninie–szych ustaleL, 
c) gos”odar—ę wodno - `cie—ową wy—onać zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 3, § 2 ｭUstalenia 

w zakresie infrastruktury sanitarnejｬ ninie–szych ustaleL, 
d) linie elektroenergetyczne i tele—omuni—acy–ne wy—onać zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 5 ｭUstale-

nia w zakresie elektroenergetyki i telekomunikacjiｬ, § 5 ninie–szych ustaleLŁ 
10) S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwyt—owania terenówŁ Teren mowe 

być uwyt—owany w dotychczasowy s”osób do chwili ”od–ęcia inwestyc–iŁ źmiana zagos”odarowania 
musi s”eJniać wymogi o—re`lone w niniejszych ustaleniach. 

11) Staw—i ”rocentowe na ”odstawie —tórych ustala się o”Jatę, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z ”óunŁ zmŁ)Ł Ustala się staw—ę ”rocentową od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wyso—o`ci 0%. 

3. Tereny rolnicze 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/ 15 R /8,63/, 16 R /2,95/, 18 R /2,86/, 19 R /3,98/, 24 

R /0,61 

2) Funkcja podstawowa: 

a) tereny rolne z mowliwo`cią realizac–i zabudowy zagrodowe– 
b) fun—c–e do”uszczalne: obie—ty nieuciąwliwe związane z uwyt—owaniem terenów rolnych i prze-

twórstwem ”rodu—c–i rolniczej. 
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3) Zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ Ustala się mowliwo`ć rozbudowy i modernizacji 

istnie–ących obie—tów, oraz budowy nowych obie—tów budowlanych na zasadach o—re`lonych w roz-

dziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 2, ust. 2 ninie–szych ustaleLŁ 
4) źasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i —ra–obrazuŁ źasady zagos”odarowania ”rzy–mować zgodnie 

z rozdziaJem 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 2, ust. 3 ninie–szych ustaleLŁ 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne–Ł Przy rozbudo-

wie i modernizac–i istnie–ących obie—tów, oraz budowy nowych obie—tów budowlanych ”ro–e—ty wy-

—onać zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 2, § 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ, ust. 4 ni-

niejszych ustaleLŁ Strefa ｭW Iｬ- ”eJne– ochrony archeologiczno-—onserwators—ie– obe–mu–e czę`ć tere-

nu 16 r. Strefa ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obejmuje 

czę`ć terenu 15 r. W granicach stref obowiązu–ą ustalenia zawarte w rozdziale 2 ｭźasady ogólne za-

gospodarowania terenuｬ, § 2, ust. 4 ninie–szych ustaleLŁ 
6) Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenuŁ Pro–e—towana zabu-

dowa zagrodowa winna ”osiadać nastę”u–ące cechy: 
a) budynki mieszkalne: 

- wyso—o`ć zabudowy dwie kondygnacje naziemne, w tym ”oddasze uwyt—owe z dachem 

o nachyleniu od 35 do 55°, o odlegJo`ci od ”oziomu terenu ”rzy na–niwe– ”oJowonym we–`ciu 
do kalenicy do 9,0 m 

- wyso—o`ć zwieLczenia `cian budyn—u do 4,5 m nad terenem, szero—o`ć elewacji frontowej 

do 15,0 m 

b) budynki gospodarcze: 

- wyso—o`ć zabudowy dwie —ondygnac–e naziemne, w tym ”oddasze uwyt—owe z dachem 

o nachyleniu do 55°, o odlegJo`ci od ”oziomu terenu ”rzy na–niwe– ”oJowonym we–`ciu do —a-

lenicy do 12,0 m, do”uszcza się ”odwywszony parter i poddaszem z wyso—ą `cian—ą —olan-

—ową, 
c) ustala się ws—auni— intensywno`ci zabudowy do 0,6Ł 

7) Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obie—tów ”odlega–ących ochronie ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isówŁ W granicach opracowania nie wystę”u–ą tereny ”odlega–ące ochro-

nie na ”odstawie ”rze”isów odrębnychŁ 
8) SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ Obowiązu–ą ustalenia zawarte 

w rozdziale 2, § 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ ust. 8 niniejszych ustaleLŁ 
9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów —omuni—ac–i i infrastruktury technicznej. 

a) tereny obsJugiwane —omuni—acy–nie z istnie–ące– drogi ”owiatowe– i dróg gminnych, 
b) mie–sca ”ar—ingowe zabez”ieczyć zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 2, § 2 ｭZasady 

ogólne zagos”odarowania terenuｬ ust. 6, pkt 7 ninie–szych ustaleL, 
c) gos”odar—ę wodno - `cie—ową wy—onać zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 3 ｭUstalenia w zakresie 

infrastruktury sanitarnejｬ, § 3 ninie–szych ustaleL, 
d) linie elektroenergetyczne i tele—omuni—acy–ne wy—onać zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 5 § 5 

ｭUstalenia w zakresie elektroenergetyki i telekomunikacjiｬ ninie–szych ustaleLŁ 
10) S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwyt—owania terenówŁ Teren mowe 

być uwyt—owany w dotychczasowy s”osób do chwili ”od–ęcia inwestyc–iŁ źmiana zagos”odarowania 
musi s”eJniać wymogi o—re`lone w niniejszych ustaleniach. 

11) Staw—i ”rocentowe, na ”odstawie —tórych ustala się o”Jatę, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z ”óunŁ zmŁ)Ł Uwyt—owanie terenu nie zmienia sięŁ Ustala się staw—ę ”rocentową od wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w wyso—o`ci 0%Ł 

4. Tereny istnie–ące– zabudowy zagrodowej 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/ 20 MR /0,96/, 21 MR /0,25/, 22 MR /0,57/, 23 MR 

/0,64/ 

2) Funkcja obszaru. 

a) funkcja podstawowa: 

- tereny zabudowy zagrodowe– istnie–ące– 
b) funkcja dopuszczalna: 

- nieuciąwliwe urządzenia ”rzetwórstwa rolno-s”owywczego i produkcji rolniczej, 

- agroturystyka. 

3) Zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ Ustala się mowliwo`ć rozbudowy i modernizacji 

istnie–ących obie—tów, oraz budowy nowych obie—tów budowlanych na zasadach o—re`lonych w roz-

dziale 2, § 2, ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ ust. 2 ninie–szych ustaleLŁ 
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4) źasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i —ra–obrazuŁ źasady zagos”odarowania ”rzy–mować zgodnie 

z rozdziaJem 2, § 2, ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ ust. 3 niniejszych ustaleL ninie–szych 
ustaleLŁ 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne–Ł Przy budowie 

i modernizac–i nalewy nawiązywać u—Jadem i gabarytami do obie—tów istnie–ących, ”ro–e—ty ”rzebu-

dowy lub modernizac–i obie—tów wy—onać zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 2, § 2 ｭźasady ogólne za-

gospodarowania terenuｬ, ust. 4 ninie–szych ustaleLŁ 
6) Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenuŁ Pro–e—towana zabu-

dowa zagrodowa winna ”osiadać nastę”u–ące cechy: 
a) budynki mieszkalne 

- wyso—o`ć zabudowy dwie —ondygnac–e naziemne, w tym ”oddasze uwyt—owe z dachem 

o nachyleniu od 35 do 55°, o odlegJo`ci od ”oziomu terenu ”rzy na–niwe– ”oJowonym we–`ciu 
do kalenicy do 9,0 m 

- wyso—o`ć zwieLczenia `cian budyn—u do 4,5 m nad terenem, szero—o`ć elewac–i frontowe– 
do 15,0 m 

b) budynki gospodarcze 

- wyso—o`ć zabudowy dwie —ondygnac–e naziemne, w tym ”oddasze uwyt—owe z dachem o na-

chyleniu do 55°, o odlegJo`ci od ”oziomu terenu ”rzy na–niwe– ”oJowonym we–`ciu do —alenicy 
do 12,0 m, do”uszcza się ”odwywszony ”arter i poddasze z wyso—ą `cian—ą —olan—ową, 

c) ustala się ws—auni— intensywno`ci zabudowy do 0,6Ł 
7) Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obie—tów ”odlega–ących ochronie ustalonych na 

”odstawie odrębnych ”rze”isówŁ W granicach o”racowania nie wystę”u–ą tereny ”odlega–ące ochro-

nie na ”odstawie ”rze”isów odrębnychŁ 
8) SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ Obowiązu–ą ustalenia zawarte 

w rozdziale 2, § 2, ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ, ust. 8 ninie–szych ustaleLŁ 
9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów —omuni—ac–i i infrastruktury technicznej. 

a) tereny obsJugiwane —omuni—acy–nie z istnie–ące– drogi ”owiatowe– i dróg gminnych, 
b) mie–sca ”ar—ingowe zabez”ieczyć zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 2, § 2 ｭZasady 

ogólne zagos”odarowania terenuｬ ust. 6, pkt 7 ninie–szych ustaleL, 
c) gos”odar—ę wodno - `cie—ową wy—onać zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 3, § 2 ｭUstalenia w za-

kresie infrastruktury sanitarnejｬ ninie–szych ustaleL, 
d) linie elektroenergetyczne i tele—omuni—acy–ne wy—onać zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 5, § 5 

ｭUstalenia w zakresie elektroenergetyki i telekomunikacjiｬ ninie–szych ustaleLŁ 
10) S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwyt—owania terenówŁ Teren mowe 

być uwyt—owany w dotychczasowy s”osób do chwili ”od–ęcia inwestyc–iŁ źmiana zagos”odarowania 
musi s”eJniać wymogi o—re`lone w niniejszych ustaleniach. 

11) Staw—i ”rocentowe, na ”odstawie —tórych ustala się o”Jatę, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z ”óunŁ zmŁ)Ł Uwyt—owanie terenu nie zmienia sięŁ Ustala się staw—ę ”rocentową od wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w wyso—o`ci 0%Ł 

5. Teren gJównego ”un—tu zasilania ele—troenergetycznego 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/ 11 GPZ /0,40/ 

2) Fun—c–a obszaru: ”ro–e—towany gJówny ”un—t zasilania ele—troenergetycznego 110 kV/SN. 

3) źasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu. Teren GPź nie mnie– niw w 50% ”ozostawić –a—o 
biologicznie czynny. 

4) Staw—i ”rocentowe, na ”odstawie —tórych ustala się o”Jatę, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z ”óunŁ zmŁ)Ł Teren infrastru—tury techniczne–Ł Ustala się staw—ę ”rocentową od wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w wyso—o`ci 0%Ł 

6. Istnie–ące tereny le`ne do zachowania 

1) Symbol obszar /powierzchnia w hektarach/ 17 ZL /1,28/, 25 ZL /0,21/, 26 ZL /0,48/, 28 ZL /0,27/ 

2) Fun—c–a obszaru: tereny le`ne bez zmianŁ Na terenach oznaczonych symbolami 25 Lź, 26Lź, 28 Lź 
”oza ustawowymi ograniczeniami zabudowy na terenach le`nych w”rowadza się za—az realizac–i 
obie—tów ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludziŁ 

3) źasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i —ra–obrazuŁ Teren zadrzewiony ”rzeznaczony na zieleL le`ną, 
zagospodarowanie w oparciu o ”lan urządzeniowo - le`nyŁ 
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4) Staw—i ”rocentowe, na ”odstawie —tórych ustala się o”Jatę, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z ”óunŁ zmŁ). Ustala się staw—ę ”rocentową od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wyso—o`ci 0%Ł 

7. Wody powierzchniowe 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/ 27 W /0,26/ 

2) Fun—c–a obszaru: istnie–ące wody ”owierzchniowe - rów melioracy–ny bez zmianŁ 
3) Staw—i ”rocentowe, na ”odstawie —tórych ustala się o”Jatę, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z ”óunŁ zmŁ)Ł Teren nie zmienia s”osobu uwyt—owaniaŁ Ustala się staw—ę ”rocentową od wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w wyso—o`ci 0%Ł 

8. Ustalenia dla drogi powiatowej klasy zbiorczej 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/ 30 KDp /2,05/ 

2) Fun—c–a obszaru: istnie–ąca droga ”ubliczna, ”owiatowa —lasy zbiorcze– o szero—o`ci w liniach rozgra-

nicza–ących zgodnie z rysunkiem planu. 

3) W ”rzy”ad—u modernizac–i ustala się: 
a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących bez zmian, 

b) jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu o szer. po 3,50 m 

c) na terenach zainwestowanych w przekroju drogi wskazane jest wykonanie przynajmniej jedno-

stronnego chodnika o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 1,50 m i urządzenie `ciew—i rowerowe– 
o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 2,0 m. 

4) źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznychŁ Obowiązu–ą ustalenia zawarte w rozdziale 2, § 2, ｭZa-

sady ogólne zagos”odarowania terenuｬ, ust. 5 ninie–szych ustaleLŁ 
5) Staw—i ”rocentowe, na ”odstawie —tórych ustala się o”Jatę, o —tórej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z ”óunŁ zmŁ)Ł Teren nie zmienia s”osobu uwyt—owaniaŁ Ustala się staw—ę ”rocentową od wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w wyso—o`ci 0%Ł 

9. Ustalenia dla dróg gminnych —lasy do–azdowe– 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/ 31 KDg /1,03/, 32 KDg /0,27/, 33 KDg /0,75/, 34KDg 

/4,24/ 

2) Funkcja obszaru. Funkcja podstawowa: 

a) istnie–ące drogi ”ubliczne, gminne —lasy do–azdowe– o szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) droga 34 KDg - trasa dawne– —olei wąs—otorowe– ”rzeznaczona na szla— turysty—i rowerowe– 
z zielenią towarzyszącąŁ 

3) W ”rzy”ad—u modernizac–i ustala się: 
a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących bez zmian, 
b) jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu o szerŁ nie mnie–sze– niw 2,5 m 

c) na terenach zainwestowanych jednostronny chodnik o szerŁ nie mnie–sze– niw 1,50 m 

d) droga 34 KDg - szero—o`ć `ciew—i rowerowe– nie mnie–sza niw 2,0 m, dopuszcza się lo—alizac–e 
elementów maJe– archite—tury związanych z fun—c–ą `ciew—iŁ 

4) źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznychŁ Obowiązu–ą ustalenia zawarte w rozdziale 2, § 2, ｭZa-

sady ogólne zagos”odarowania terenuｬ, ust. 5 ninie–szych ustaleLŁ 
5) Stawki ”rocentowe, na ”odstawie —tórych ustala się o”Jatę, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z ”óunŁ zmŁ)Ł Teren nie zmienia s”osobu uwyt—owaniaŁ Ustala się staw—ę ”rocentową od wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w wyso—o`ci 0%Ł 

10. Ustalenia dla dróg wewnętrznych 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/ 36 KDw /0,01/, 37 KDw /0,11/, 38 KDw /0,05/, 39 

KDw /0,05/, 40 KDw /0,06/, 41 KDw /0,12/ 

2) Funkcja obszaru: projektowane i istnie–ące drogi wewnętrzne, nie”ubliczneŁ 
3) Ws—auni—i zagos”odarowania terenu i ”arametry obie—tówŁ Pro–e—towane drogi do–azdowe do ”o-

szczególnych ele—trowni wy—onać –a—o drogi o szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących 4,5 m o ulep-

szonej nawierzchni z placykami manewrowymi. 

4) Staw—i ”rocentowe, na ”odstawie —tórych ustala się o”Jatę, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z ”óunŁ zmŁ)Ł Ustala się staw—ę ”rocentową od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wyso—o`ci 0%Ł 
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RozdziaJ 8 

Ustalenia koLcowe 

§ 8. 1Ł źmienia się ”rzeznaczenie gruntów mineralnych na cele nierolnicze i niele`ne w tym: 

1) kl. R IIIa o powierzchni 0,28 ha 

2) kl R IIIb o powierzchni 0,65 ha 

3) kl R IVa o powierzchni 0,57 ha 

4) kl. R IVb o powierzchni 0,29 ha 

5) Razem do wyJączenia 1Ł79 ha 

2Ł Na zmianę s”osobu uwyt—owania gruntów wymienionych w ust. 1 nie jest wymagana zgoda na 

przeznaczenie ich na cele nierolnicze i niele`ne zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych 

i le`nych, ”oniewaw wszyst—ie grunty są ”ochodzenia mineralnego i ich zwarty obszar do wyJączenia nie 
przekracza 0,50 ha gruntów —lŁ III i 1,0 ha gruntów —lŁ IVŁ 

§ 9. Traci moc uchwaJa Rady Gminy Postomino Nr XV/180/03 z dnia 30 ”audzierni—a 2003 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni wiatro-

wych w gminie Postomino - zes”óJ ”ar—ów wiatrowych nr 3 Marszewo - PoJudnie w granicach o—re`lo-

nych ninie–szą uchwaJąŁ 

§ 10. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wó–towi Gminy PostominoŁ 

§ 11. 1. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa źachodnio”omors—iegoŁ 

2. UchwaJa, o —tóre– mowa w ust. 1 ”odlega równiew ”ubli—ac–i na stronie internetowej gminy. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Jadwiga Krakowska 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr VI/41/11 

Rady Gminy Postomino 

z dnia 24 lutego 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr VI/41/11 

Rady Gminy Postomino 

z dnia 24 lutego 2011 r. 

W sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

elektrowni wiatrowych ｭMarszewo-PoJudnie 3bisｬ 

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

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ), - stwierdza sie, we do ”ro–e—tu mie–scowego ”lanu zagos”odaro-

wania przestrzennego farmy elektrowni wiatrowych ｭMarszewo-PoJudnie 3bisｬ - uwag nie wniesiono. 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr VI/41/11 

Rady Gminy Postomino 

z dnia 24 lutego 2011 r. 

W sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy terenu elektrowni wiatrowych ｭMarszewo-PoJudnie 3bisｬ 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) stwierdza się, we ”lan nie wymaga realizac–i inwestyc–i 
z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ 
1100
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UCHWAIA NR VI/42/11 

 RADY GMINY POSTOMINO 

 z dnia 24 lutego 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭNacmierskie Wzgórzaｬ w obrębie Jezierzany. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

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

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

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010. r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) art. 20 

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

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, Nr 1043, 

Nr 130, poz. 871) 

RozdziaJ 1 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XLI/450/10 Rady Gminy Postomino z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do o”racowania mie–scowego ”lanu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
geodezyjnym Jezierzany z ”rzeznaczeniem terenu ”od zabudowę turystyczną z usJugami, ”o stwierdzeniu, 
iw nie narusza on ustaleL studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania Gminy Postomino ”rzy–ę-
tego uchwaJą Nr XV/123/96 Rady Gminy Postomino z dniu 5 stycznia 1996 r. z ”óunŁ zm. uchwala się 
miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｭNacmiers—ie Wzgórzaｬ. 
  


