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UCHWAŁA NR XIII/145/11 RADY GMINY ZŁOTÓW 

 z dnia 25 października 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni 
wiatrowych w rejonie wsi Górzna, Kamień i Radawnica. 

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, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 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 
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 
21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 
149, poz. 887); w związku z art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz.954, Nr 130, 
poz.1087, z 2006 r. Nr 45,poz. 319, Nr 225, 
poz.1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, 
Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 
996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159 
i Nr 153, poz. 901) po sprawdzeniu, że nie narusza 
on Studium Uwarunkowaĉ i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego gminy Złotów Rada 
Gminy Złotów uchwala, co nastćpuje:  

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenów elektrowni 
wiatrowych gminy Złotów w rejonie miejscowoċci 
Górzna, Kamieĉ, Radawnica. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 
643 ha, znajdujący sić w granicach opracowania 
okreċlonych uchwałą nr IV/25/11 Rady Gminy Zło-
tów z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Górzna, Ka-
mieĉ i Radawnica. Granice planu oznaczone na 
rysunku planu, stanowią: 

1) w obrćbie Radawnica: 
a) od wschodu: linia przecinająca działki 

o numerach 393-395, 727, 398/2, 398/4, 399, 
b) od południa: granica działki 399, linia prze-

cinająca działki 392, 391/2, 390/3, 390/10, 
378, granica działek 390/10, 374, 100/2, 
100/1, 99, 98, 97/1, 97/2, 96, 95, 94/2, 94/1, 

93/1, 93/2, 92, linia przecinająca działki 92, 
81, 724, granica działki 75, linia przecinają-
ca działki 74, 320, 69/3, 69/4, 68, 67, 66, 64, 
granica działki 332, 

c) od zachodu: granica działek 62, 21, 
d) od północy: linia przecinająca działki 

o numerach 21, 22 ,24-29, granica działki 
329, linia przecinająca działki 39/1, 39/2, 40, 
375, granica działek 366, 683, 378, 682, 393; 

2) w obrćbie Kamieĉ: 
a) od wschodu: droga o nr ewid.325, linia 

o kierunku północ-południe biegnąca ċrod-
kiem działek 191, 189, 187/1, 

b) od południa: droga o nr 124, linia biegnąca 
przez działki 318/1, 311, 309, 308/1, 308/3, 2, 
granica działek 261, 350, 263/1, linia bie-
gnąca przez działki 264/1, 267, 271/1, grani-
ca działki 272, 

c) od zachodu: granica działek 272, 295/3, li-
nia przecinająca działkć 242/1, 

d) od północy: linia biegnąca przez działki nr 
295/3, 295/2, granica działek 222, 223/1, 
227/1, linia przecinająca działkć 227/1, 
342/1,348, 238/1,235, granica działki 235, li-
nia przecinająca działki 339, 213/4, 212/3, 
161/2, 211/2, granica działek 210, 238, 
194/3; 

3) w obrćbie Górzna: 
a) od wschodu: granica działki 465, 565, linia 

przecinająca działki o numerach 541, 542, 
562, 561, 560, 555, 558, 

b) od południa: linia przecinająca działki 558, 
563, 591/3, 583, 589/2, 586, granica działki 
578, linia przecinająca działki 582, 581/2, 
581/1, 579/1, 579/2, 575, 24, 23, granica 
działek 22/2, 41, 40, 39/1, 39/2, 38, 37, 35/2, 
linia przecinająca działki 36/2, 36/1, 115-
121, granica działek 122, 123, 124, linia 
przecinająca działki 125/1, 127, 128/14, gra-
nica działki 275, 

c) od zachodu: granica działek nr 275, 277, 
278, 281, 286, 283, 284/1, 285/1, 111, 288, 

d) od północy: linia przecinająca działkć 101, 
granica działki 101, linia przecinająca dział-
ki 79-71, 70/1, 70/5, 7, 11, 12, 575, 461, 457, 
granice działek 463, 464, granica działki 
465; 

 
§ 2. 1. Integralną czćċcią uchwały jest: 

1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający ry-
sunek planu w skali 1:2000, w trzech czć-
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ċciach: załącznik nr 1A – Górzna, załącznik 
1B – Kamieĉ i załącznik 1 C - Radawnica; 

2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający roz-
strzygnićcie w sprawie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu; 

3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający roz-
strzygnićcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do za-
daĉ własnych gminy oraz zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych. 

2. Czćċć tekstowa uchwały składa sić 
z nastćpujących rozdziałów: 

1) Rozdział 1 – Przepisy ogólne; 
2) Rozdział 2 – Ustalenia dotyczące obszaru 

objćtego planem; 
3) Rozdział 3 – Przepisy koĉcowe. 

 
§ 3. 1. Obszar objćty planem dzieli sić na tereny 
wyróżnione na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania. 

2. Dla terenów wydzielonych liniami rozgra-
niczającymi, ustala sić: 

1) przeznaczenie terenów; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego; 
3) zasady ochrony ċrodowiska, przyrody 

i krajobrazu; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
5) ustalenia dotyczące przestrzeni publicz-

nych; 
6) sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów; 

7) zasady scalania i podziału nieruchomoċci; 
8) szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich użytkowa-
niu; 

9) ustalenia dla systemów komunikacji, zasa-
dy ich modernizacji i rozbudowy, obsługa 
komunikacyjna terenu; 

10) ustalenia dla systemów infrastruktury 
technicznej, zasady ich modernizacji 
i rozbudowy; 

11) sposoby i terminy tymczasowego zago-
spodarowania terenów; 

12) stawkć procentową służącą naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (tzw. „opłaty planistycz-
nej”), zwaną dalej w planie stawką procen-
tową. 

 
§ 4. Rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały zawiera nastćpujące oznaczenia: 

1) granica obszaru objćtego opracowaniem 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu (tereny elementarne); 

3) linie rozgraniczające tereny o różnych za-
sadach zagospodarowania (tereny wydzie-
leĉ wewnćtrznych); 

4) oznaczenie terenu elementarnego; 
5) oznaczenie terenu wydzielenia wewnćtrz-

nego; 
6) przeznaczenie terenów: 
a) EW – tereny lokalizacji elektrowni wiatro-

wych, 
b) E –tereny urządzeĉ elektroenergetycznych, 
c) R – tereny rolnicze, 
d) ZL- tereny leċne, 
e) WS – wody otwarte; 
7) zasady ochrony ċrodowiska, przyrody 

i krajobrazu: 
a) korytarz ekologiczny, 
b) granica strefy ochronnej, 
c) granica GZWP nr 126 „Szczecinek”, 
d) szpalery drzew; 
8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków: strefa ochrony archeologiczno -
konserwatorskiej; 

9) szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowa-
niu: 

a) linia elektroenergetyczna 110 kV ze strefą 
ograniczeĉ dla lokalizacji zagospodarowa-
nia, 

b) planowana linia elektroenergetyczna 2x400 
kV po trasie istniejącej linii 220 kV ze strefą 
ograniczeĉ dla lokalizacji zagospodarowa-
nia, 

c) trasa przebiegu gazociągu wysokiego ci-
ċnienia relacji Ċmiardowo-Szczecinek 
o ċrednicy DN250, 

d) sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø110; 
10) ustalenia dla systemu komunikacji, w tym: 
a) KDZ – droga klasy Z – zbiorcza, 
b) KDD – droga klasy D – dojazdowa, 
c) KDW – drogi wewnćtrzne, 
d) KX – dojazdy. 

 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące obszaru objętego planem 

§ 5. Przeznaczenie terenów. 
1. Teren objćty planem przeznacza sić dla lo-

kalizacji farmy elektrowni wiatrowych: 
1) na farmć składają sić: 
a) tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych, 

oznaczone w planie jako EW.01, EW.02, 
EW.03, EW.04, EW.05, EW.06, EW.07, 
EW.08, 

b) dojazdy do poszczególnych elektrowni wia-
trowych, oznaczone w planie jako KX.01, 
KX.02, KX.03, KX.04, KX.05, KX.06, KX.07, 
KX.08, KX.09, 

c) tereny urządzeĉ elektroenergetycznych, 
oznaczone w planie jako E.01, E.02 i linie 
elektroenergetyczne, 
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d) infrastruktura towarzysząca elektrowniom 
wiatrowym; 

2) lokalizacjć poszczególnych elektrowni wia-
trowych dopuszcza sić poza strefami 
ochronnymi, których granice wyznaczono 
na rysunku planu, a na granicy terenów 
przeznaczonych na cele zabudowy, które 
okreċla studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania gminy Złotów, należy 
zachować okreċlone w przepisach odrćb-
nych dopuszczalne poziomy hałasu 
w ċrodowisku; 

3) dopuszcza sić na całym terenie objćtym 
planem lokalizacjć masztów do pomiaru si-
ły i kierunku wiatru oraz urządzeĉ infra-
struktury telekomunikacyjnej; 

4) dla infrastruktury towarzyszącej elektrow-
niom ustala sić: 

a) prowadzenie elektroenergetycznych linii 
kablowych (jako podziemnych) i infrastruk-
tury towarzyszącej elektrowniom wiatro-
wym, w tym kabli sterowania i automatyki, 
dopuszcza sić w granicach wyznaczonych 
dróg i dojazdów, a także przez grunty rolne 
w sposób nie zakłócający możliwoċci rolni-
czego wykorzystania terenu, 

b) wszelkie włączenia sieci projektowanych 
do sieci istniejących należy projektować na 
warunkach gestorów sieci, 

c) wszelkie kolizje i zbliżenia z istniejącym 
i projektowanym uzbrojeniem technicznym 
należy uzgodnić z właċciwym gestorem 
sieci; 

5) dla dojazdów do poszczególnych elektrow-
ni wiatrowych, oznaczonych w planie jako: 
KX.01, KX.02, KX.03, KX.04, KX.05, KX.06, 
KX.07, KX.08, KX.09 ustala sić: 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających mi-
nimum 5m, 

b) urządzenie dowolne, dostosowane do po-
trzeb użytkowników. 

2. Tereny oznaczone w planie jako: R.01, 
R.02, R.03, R.04, R.05, R.06, R.07, R.08, R.09, R.10, 
R.11, R.12, R.13 pozostają w dotychczasowym 
rolniczym użytkowaniu: 

1) ustala sić zasady zalesienia użytków rol-
nych: 

a) dopuszcza sić zalesienia na glebach zagro-
żonych erozją, niezależnie od klasy gleby, 

b) dopuszcza sić zalesienia gruntów bezpo-
ċrednio przylegających do istniejących 
kompleksów leċnych, niezależnie od po-
wierzchni przeznaczonej do zalesienia, 

c) wyklucza sić zalesienia gleb pochodzenia 
organicznego torfowych i torfowo muło-
wych, tj. gruntów regulujących stosunki 
wodne, 

d) wyklucza sić zalesienia użytków rolnych 
w odległoċci mniejszej niż 200m od plano-
wanych lokalizacji elektrowni wiatrowych, 
oznaczonych w planie jako EW; 

2) obowiązuje zakaz kanalizacji otwartych cie-
ków naturalnych i rowów melioracyjnych, 
za wyjątkiem miejsc niezbćdnych do prze-
prowadzenia infrastruktury i dojazdów lub 
dróg; 

3) dopuszcza sić budowć stawów hodowla-
nych i innych zbiorników wodnych, zwićk-
szających zdolnoċci retencyjne obszaru; 

4) dopuszcza sić lokalizacjć zagospodarowa-
nia niezbćdnego dla rozwoju usług agrotu-
rystycznych w istniejących gospodar-
stwach rolnych, usytuowanych poza obsza-
rem objćtym planem. 

3. Tereny oznaczone w planie jako ZL.01, 
ZL.02, ZL.03, ZL.04, ZL.05, ZL.06, ZL.07, ZL.08, 
ZL.09, ZL.10 pozostają w dotychczasowym leċnym 
użytkowaniu. 
 
§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. Na całym terenie obowiązuje zakaz 
lokalizacji reklam, to jest noċników informacji 
wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz 
z elementami konstrukcyjnymi, zamocowaniami. 
 
§ 7. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody 
i krajobrazu. 

1. Na terenie objćtym planem nie wystćpują 
obszary i obiekty chronione na podstawie przepi-
sów odrćbnych o ochronie przyrody. 

2. Przez obszar objćty planem w dolinie rzeki 
Smoły przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu 
lokalnym, stanowiący fragment osnowy ekolo-
gicznej gminy. Na jego obszarze obowiązują na-
stćpujące zasady zagospodarowania: 

1) ochrona istniejących wartoċci i powiązaĉ 
przyrodniczych; 

2) zachowanie ciągłoċci przestrzennej 
i trwałoċci czasowej zasadniczych elemen-
tów ċrodowiska; 

3) zachowanie zróżnicowania gatunkowego, 
równowagi ekologicznej i odnawialnoċci 
zasobów ċrodowiska przyrodniczego; 

4) ponadto obowiązuje podejmowanie dzia-
łaĉ zmierzających do rozszerzenia 
i wzmocnienia powiązaĉ przyrodniczych 
oraz ciągłoċci przestrzennej systemu 
osnowy ekologicznej, w szczególnoċci za-
chowanie i odtwarzanie naturalnej obudo-
wy biologicznej cieków i zbiorników wod-
nych przez zadrzewienia, zakrzaczenia oraz 
tworzenie nieprzeorywanej darni trawia-
stej. 

3. Ochronie podlegają zadrzewienia wzdłuż 
dróg KDZ.01 i KDW.02. 

4. W celu ograniczenia antropizacji krajobra-
zu ustala sić: 

1) na całym terenie obowiązuje zachowanie 
istniejącego wartoċciowego drzewostanu, 
dopuszcza sić wyłącznie cićcia sanitarne 
i wycinkć pojedynczych drzew, niezbćdną 
dla realizacji celów publicznych, przy czym 
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za drzewostan wartoċciowy nie uznaje sić 
drzew owocowych i zieleni ruderalnej; 

2) obowiązuje ochrona i uzupełnienie istnie-
jących zadrzewieĉ przydrożnych wzdłuż 
dróg istniejących; 

3) dopuszcza sić możliwoċć wycinki drzew 
w zakresie niezbćdnym na etapie budowy 
elektrowni wiatrowych pod warunkiem 
ekwiwalentnej rekompensaty zlikwidowa-
nego zasobu zieleni; 

4) elektrownie wiatrowe mają być posado-
wione na konstrukcjach rurowych, 
w kolorach nie kontrastujących z otocze-
niem (np. tonacja szara), nie dotyczy ozna-
czeĉ wymaganych przepisami. 

5. Wyznacza sić strefy ochronne, w których 
obowiązuje zakaz lokalizacji elektrowni wiatro-
wych: 

1) w odległoċci minimum 400m od istnieją-
cych i projektowanych terenów z zabudo-
wą mieszkaniową, zgodnie z kierunkami 
zagospodarowania przestrzennego okre-
ċlonymi w studium uwarunkowaĉ 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Złotów; 

2) w odległoċci minimum 200m od wyróżnio-
nych w planie elementów osnowy ekolo-
gicznej gminy. 

 
§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

1. Na obszarze objćtym planem nie wystćpu-
ją zabytki wpisane do rejestru zabytków lub ujćte 
w gminnej ewidencji zabytków. 

2. Ustala sić strefy ochrony archeologiczno 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, 
oznaczone na rysunku planu odpowiednim sym-
bolem graficznym (ujćtych w ewidencji służb kon-
serwatorskich). W wyznaczonych strefach działal-
noċć związana ze zmianą zagospodarowania tere-
nu winna być poprzedzona badaniami. Szczegó-
łowy zakres i rodzaj badaĉ archeologicznych usta-
la właċciwy Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w drodze decyzji. 

3. Na terenie objćtym planem nie wystćpują 
dobra kultury współczesnej. 
 
§ 9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych. 
Na obszarze objćtym planem system przestrzeni 
publicznych tworzą pasy dróg publicznych KDZ.01, 
KDD.02, KDD.03, KDD.04, dla których ustala sić: 

1) obiekty małej architektury: dopuszcza sić; 
2) noċniki reklamowe: zakaz lokalizacji, za wy-

jątkiem tradycyjnych słupów ogłoszenio-
wych; 

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: 
dopuszcza sić na drogach gminnych 
w związku z krótkotrwałymi imprezami (np. 
kiermasz, itp.), w odniesieniu do pozosta-
łych dróg obowiązuje zakaz sytuowania; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza sić; 

5) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza 
sić obiekty stanowiące wyposażenia ulic, 
np.: kioski, budki telefoniczne, wiaty przy-
stankowe; 

6) dopuszcza sić prowadzenie w liniach roz-
graniczających liniowych urządzeĉ na-
ziemnych i podziemnych infrastruktury 
technicznej. 

 
§ 10. Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów odrćbnych. 

1. Wićkszoċć obszaru objćtego planem poło-
żona jest w granicach Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 126 – Zbiornik Szczecinek. 
W granicach GZWP nr 126 wyklucza sić lokalizacjć 
inwestycji o szkodliwym wpływie na zasoby wód 
podziemnych GZWP nr 126, wynikającym 
z obowiązujących procedur oceny wpływu plano-
wanej inwestycji na ċrodowisko. 

2. Przez teren objćty planem przepływa rzeka 
Smoła, oznaczona na rysunku planu jako WS.01 
i bćdąca urządzeniem melioracji podstawowych 
do zachowania. 

3. W dolinie rzeki Smoły wystćpują poten-
cjalne złoża torfu. Dopuszcza sić powierzchniową 
eksploatacjć złóż torfu. Obowiązuje rekultywacja 
terenu z zachowaniem nastćpujących zasad: 

1) głównym celem rekultywacji powinno być 
zagospodarowanie terenów wyrobisk sku-
teczne w zakresie retencji wody, czyli bu-
dowa zbiorników wodnych, stawów ho-
dowlanych itp.; 

2) należy dążyć do odtworzenia bioróżnorod-
noċci, czyli rekultywacja winna stworzyć 
warunki do odtworzenia procesu torfo-
twórczego, np. poprzez pozostawienie wy-
robisk w formie zagłćbieĉ wypełnionych 
wodą lub silnie uwilgoconych, łatwo zara-
stających mszarami. 

 
§ 11. Scalanie i podział nieruchomoċci. 

1. Na obszarze objćtym planem nie ustala sić 
granic terenów wymagających przeprowadzenia 
procedur scalania i podziału nieruchomoċci. 

2. Dopuszcza sić możliwoċć podziałów nieru-
chomoċci w związku z realizacją farmy elektrowni 
wiatrowych. Na terenach oznaczonych jako EW 
dopuszcza sić wydzielanie działek o wielkoċci nie-
zbćdnej do posadowienia elektrowni wiatrowej. 

3. Na terenach elementarnych oznaczonych 
jako R dopuszcza sić podziały na działki na pod-
stawie przepisów odrćbnych. 
 
§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. 

1. Zakaz lokalizacji zabudowy obowiązuje na 
terenach przeznaczonych na cele rolnicze i leċne 
oznaczonych w planie jako R – tereny rolnicze, ZL- 
tereny leċne. 

2. Ustala sić zasady lokalizacji tymczasowych 
obiektów budowlanych: 
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1) na terenach przeznaczonych na cele rolni-
cze - R i leċne - ZL dopuszcza sić lokalizacjć 
tymczasowych obiektów budowlanych nie-
zbćdnych do urządzenia miejsc rekreacyj-
nych i związanych z funkcjami agrotury-
stycznymi; 

2) dopuszcza sić lokalizacje tymczasowych 
obiektów budowlanych niezbćdnych na 
budowie farmy elektrowni wiatrowych. 

3. W rejonie wsi Górzna i Kamieĉ przebiega 
gazociąg wysokiego ciċnienia DN250, relacji 
Ċmiardowo - Szczecinek o ċrednicy DN250. Do 
czasu przebudowy gazociągu wszelkie działania 
w pobliżu gazociągu regulują przepisy właċciwe 
dla roku budowy gazociągu (1995r.), tzn. Rozpo-
rządzenie Ministra Przemysłu z dnia 24 czerwca 
1989r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe 
(Dz.U.89.45.243). 

4. W rejonie wsi Kamieĉ, wzdłuż drogi 
KDW.03 przebiega kolektor sanitarny o ċrednicy Ø 
110 – do zachowania. 

5. Obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomo-
ċci przyległych do powierzchniowych wód pu-
blicznych, oznaczonych w planie jako WS.01, 
w odległoċci mniejszej niż 1,5m od linii brzegu, 
a także zakazywania lub uniemożliwiania przecho-
dzenia przez ten obszar. 

6. Przez teren objćty planem przebiegają ist-
niejące i projektowane linie elektroenergetyczne 
wysokiego napićcia oznaczone na rysunku planu: 

1) do czasu ich przebudowy (skablowania lub 
likwidacji) w sąsiedztwie linii obowiązują 
ograniczenia dla wysokoċci zagospodaro-
wania i lokalizacji obiektów na stały pobyt 
ludzi: 

a) wzdłuż istniejącej linii wysokiego napićcia 
220 kV relacji Piła Krzewina – Żydowo 
obowiązuje strefa o szerokoċci 70m, tj. po 
35m na każdą stronć od osi słupów, 

b) wzdłuż istniejącej linii wysokiego napićcia 
110 kV obowiązuje strefa o szerokoċci 40m, 
tj. po 20m na każdą stronć od osi słupów, 

c) wzdłuż projektowanej linii wysokiego na-
pićcia 400 kV obowiązuje strefa 
o szerokoċci 80m, tj. po 40m na każdą stro-
nć od osi słupów; 

2) w strefie ograniczeĉ wysokoċć zagospoda-
rowania (obiektów) i usytuowanie po-
mieszczeĉ przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi należy uzgodnić z właċciwym gesto-
rem sieci energetycznej. 

7. Obowiązują nastćpujące zasady bezpie-
czeĉstwa ruchu statków powietrznych: 

1) wszystkie obiekty o wysokoċci równej 
i wićkszej niż 100m nad poziom terenu sta-
nowią przeszkody lotnicze i ze wzglćdu na 
zapewnienie warunków bezpieczeĉstwa 
ruchu cywilnych statków powietrznych 
muszą być uzgadniane z Urzćdem Lotnic-
twa Cywilnego; 

2) elektrownie wiatrowe o wysokoċci równej 
i wićkszej niż 100 m nad poziom terenu, 
powinny być wyposażone w znaki prze-
szkodowe zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami. 

8. Zamiar budowy obiektów o wysokoċci 
równej i wićkszej niż 50m n.p.t. przed wydaniem 
pozwolenia na budowć zgłosić należy do odpo-
wiednich służb ruchu lotniczego sił zbrojnych RP. 
 
§ 13. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji. 

1. Teren objćty planem obsługiwany jest 
przez: 

1) drogi publiczne, oznaczone na rysunku 
planu jako KD; 

2) drogi wewnćtrzne oznaczone na rysunku 
planu jako KDW. 

2. Układ dróg publicznych tworzą nastćpują-
ce drogi: 

1) KDZ.01, nr 1021 relacji Złotów – Lćdyczek; 
2) KDD.02, nr 106006 relacji Kamieĉ – DW nr 

189; 
3) KDD.03, nr 106007 relacji Kamieĉ – Zygląg; 
4) KDD.04, nr 106012 relacji Górzna – Zygląg. 

3. Ustalenia dla drogi KDZ.01: 
1) przeznaczenie terenu: droga klasy Z – 

zbiorcza; 
2) szerokoċć w istniejących liniach rozgrani-

czających; 
3) przekrój ulicy: 1/2 tj. droga jednojezdniowa, 

dwupasowa, ċcieżka rowerowa; 
4) dostćpnoċć: wjazd na drogć poprzez skrzy-

żowania. 
4. Ustalenia dla dróg: KDD.02, KDD.03, 

KDD.04: 
1) przeznaczenie terenu: droga klasy D – do-

jazdowa; 
2) szerokoċć w istniejących liniach rozgrani-

czających; 
3) przekrój ulicy: 
a) 1/2 tj. droga jednojezdniowa, dwupasowa, 

w zależnoċci od potrzeb trasa rowerowa 
i/lub chodnik, 

b) dopuszcza sić urządzenie bez wyodrćbnia-
nia jezdni i chodników, jako ciąg pieszo – 
jezdny; 

4) dostćpnoċć: bez ograniczeĉ. 
5. Obowiązują nastćpujące zasady kształto-

wania przestrzeni publicznych w pasach dróg pu-
blicznych KDZ.01, KDD.02, KDD.03, KDD.04: 

1) obiekty małej architektury: dopuszcza sić; 
2) noċniki reklamowe: zakaz lokalizacji, za wy-

jątkiem tradycyjnych słupów ogłoszenio-
wych; 

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: 
dopuszcza sić na drogach gminnych 
w związku z krótkotrwałymi imprezami (np. 
kiermasz, itp.), w odniesieniu do pozosta-
łych dróg obowiązuje zakaz sytuowania; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza sić; 
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5) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza 
sić obiekty stanowiące wyposażenia ulic, 
np.: kioski, budki telefoniczne, wiaty przy-
stankowe, uzgodnione z właċciwym za-
rządcą drogi; 

6) dopuszcza sić prowadzenie w liniach roz-
graniczających liniowych urządzeĉ na-
ziemnych i podziemnych infrastruktury 
technicznej. 

6. Ustalenia dla dróg wewnćtrznych KDW.01, 
KDW.02,KDW.03, KDW.04, KDW.05, KDW.06: 

1) szerokoċć w istniejących liniach rozgrani-
czających; 

2) urządzenie dowolne, dostosowane do po-
trzeb użytkowników. 

 
§ 14. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej. 

1. Teren objćty planem w przewadze pozo-
staje w dotychczasowym rolniczym lub leċnym 
użytkowaniu niewymagającym rozbudowy infra-
struktury technicznej. Wystćpująca w granicach 
terenu objćtego planem infrastruktura techniczna 
tj. sieci i urządzenia sieciowe z uwzglćdnieniem 
urządzeĉ drenarskich i melioracyjnych wymaga 
zachowania, w przypadku kolizji z projektowanymi 
urządzeniami należy je odpowiednio przebudo-
wać. 

2. Zasady lokalizacji sieci i urządzeĉ infra-
struktury technicznej niewynikających z potrzeb 
planu: 

1) ustala sić nastćpujące zasady lokalizacji in-
frastruktury technicznej, a także przebudo-
wy, rozbudowy sieci i urządzeĉ istnieją-
cych: 

a) w liniach rozgraniczających dróg, ulic, do-
jazdów po uzgodnieniu projektowanego 
przebiegu z odpowiednim zarządcą terenu, 

b) na terenach wynikających z lokalizacji 
uzgodnionych na etapie projektowania; 

2) właċciciele działek, przez które przechodzą 
istniejące urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, zobowiązani są do umożliwienia 
stałego dostćpu do tych urządzeĉ służbom 
technicznym, celem prowadzenia jej kon-
serwacji w niezbćdnym zakresie. 

3. W zakresie usuwania odpadów obowiązuje 
unieszkodliwianie odpadów poza terenem objćtym 
planem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Na całym terenie dopuszcza sić realizacjć 
przedsićwzićć dotyczących sieci telekomunikacyj-
nej w zakresie niezbćdnym do zapewnienia pu-
blicznie dostćpnych usług telekomunikacyjnych 
w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyj-
nego. 
 
§ 15. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania terenów. Jako zagospodarowanie tym-
czasowe należy rozumieć sposób wykorzystania 
i urządzenia terenu a także sposób użytkowania 
obiektu inny niż przeznaczenie terenu, dopuszczo-

ne na czas okreċlony tj. do czasu ich zagospoda-
rowania zgodnie z planem. Na całym terenie obo-
wiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tym-
czasowego terenu, zakaz ten nie dotyczy zagospo-
darowania tymczasowego niezbćdnego na czas 
realizacji inwestycji. 
 
§ 16. Stawka procentowa. 

1. Ustala sić stawkć procentową służącą nali-
czaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tzw. opłaty planistycznej) w wysokoċci 
30%: 

1) dla terenów przeznaczonych dla lokalizacji 
elektrowni wiatrowych oznaczonych 
w planie jako EW.01, EW.02, EW.03, EW.04, 
EW.05, EW.06, EW.07, EW.08; 

2) dla terenów E1 i E2, przeznaczonych dla lo-
kalizacji urządzeĉ elektroenergetycznych; 

3) dla terenów KX.01, KX.02, KX.03, KX.04, 
KX.05, KX.06, KX.0.7, KX.08, KX.09 prze-
znaczonych dla dojazdów do elektrowni 
wiatrowych. 

2. Dla pozostałych terenów rolniczych usta-
lenie stawki procentowej nie ma zastosowania, 
tereny te pozostają w dotychczasowym użytkowa-
niu. 

Rozdział 3 
Przepisy końcowe 

§ 17. Ochrona gruntów rolnych i leċnych. 
1. Na cele nierolnicze w planie przeznacza sić 

nastćpujące grunty: RIV a - o pow. 1,2400 ha, RIV b 
– o pow. 1,9980 ha i RV – o pow. 1,4380 ha. 

2. Wymienione grunty uzyskują zgodć na 
przeznaczenie na cele nierolnicze w związku 
z uchwaleniem miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (zgodnie z w art. 7 ust. 
2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie grun-
tów rolnych i leċnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 
z późniejszymi zmianami). 
 
§ 18. Na obszarze objćtym planem tracą moc usta-
lenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru gminnej przestrzeni rolni-
czo leċnej wyłączonej z lokalizacji nowej zabudowy 
w gminie Złotów, uchwalonego Uchwałą Nr XVII / 
138 / 08 Rady Gminy Złotów z dnia 28 lutego 2008 
r. (Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielopolskiego Nr 
160, poz. 2733 z dnia 23 wrzeċnia 2008 r.). 
 
§ 19. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy. 
 
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 
Przewodniczący Rady  

(-) Sławomir Czyżyk
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Zalacznik1.b
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