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UCHWAIA NR XXXIV/212/09 

 RADY GMINY DYGOWO 

 z dnia 3Ń wrze`nia 2ŃŃ9 r. 

w sprawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenów ”oJowonych 
w gminie Dygowo ｭźes”óJ elektrowni wiatrowych Pustary - _wielubie - Śębogard - Bardyｬ 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 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 

i z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Dygowo uchwala, co 

nastę”uje: 

RozdziaJ I 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XIX/127/08 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 czerwca 2008 r. o przy-

stą”ieniu do s”orządzenia ”lanu, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy Dygowo ”rzyjętym uchwaJą Nr IV/22/2002 Rady Gminy Dygowo 

z dnia 30 grudnia 2002 r. zmienionym uchwaJą Nr XXXIV/211/09 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 wrze-

`nia 2009 r. uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenów ”oJowonych 
w gminie Dygowo, pod nazwą ｭźes”óJ elektrowni wiatrowych Pustary - _wielubie ｦ Śębogard - Bardyｬ. 

2. Plan obejmuje obszar ”oJowony w czę`ci obrębów geodezyjnych Pustary, _wielubie, Śębogard 
i Bardy, o Jącznej ”owierzchni okoJo 365 ha. Granice ”lanu ”rzedstawione są na rysunku ”lanuŁ 

3. Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek ”lanu w skali 1: 2000 skJadający się z 3 czę`ci oznaczonych jako arkusz 
Nr 1(3), arkusz Nr 2(3) i arkusz Nr 3(3); 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny Dygowo z oznaczeniem granic obszaru objętego ”lanem miejscowym; 

3) zaJącznik nr 3 ｦ rozstrzygnięcie Rady Gminy Dygowo o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Dygowo o sposobie realizacji zapisanych w planie inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2. Plan, o którym mowa w § 1 okre`la: 

1) ”rzeznaczenie terenów; 
2) zasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i zdrowia ludzi; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
5) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy; 

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

7) stawki procentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu miejscowego. 

§ 3. Na rysunku ”lanu obowiązującymi ustaleniami ”lanu są nastę”ujące oznaczenia graficzne: 

1) granice obszaru objętego ”lanem stanowiące równiew zewnętrzne linie rozgraniczające tereny o rów-
nym przeznaczeniu; 

2) wewnętrzne linie rozgraniczające tereny o równym przeznaczeniu; 
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3) nieprzekraczalna izofona 45 dB noc/55 dB dzieL; 
4) nie”rzekraczalne linie zabudowy dla wiew elektrowni wiatrowych; 
5) granice ochrony stanowisk archeologicznych; 

6) symbole cyfrowo-literowe gdzie ”ierwsza cyfra okre`la numer ”lanszy, druga cyfra okre`la kolejny 
numer terenu elementarnego a litery okre`lają ”rzeznaczenie terenów elementarnych. 

RozdziaJ II 

Przeznaczenie terenów oraz s”osób ich zagos”odarowania i zabudowy 

§ 4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.1.R/PE, 1.2.R/PE, 1.3.R/PE, 2.4.R/PE, 

2.5.R/PE, 2.6ŁRłPś ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny produkcji rolniczej ｦ poza terenami zainwestowanymi, 

b) tereny lokalizacji instalacji wykorzystujących siJę wiatru do ”rodukcji energii (elektrownie wiatro-

we) wraz z urządzeniami technologicznymi, 

c) tereny placów i dróg technologicznych (dla celów montawowych, serwisowych oraz obsJugi ”rzy-

legJych gruntów rolnych), 
d) stacje elektroenergetyczne oraz sieci elektroenergetyczne i teletechniczne, zgodnie z wymogami 

obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych ”rze”isów branwowych, 
e) do”uszcza się budowę instalacji do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru; 

2) zasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów: 
a) dopuszcza się lokalizację nie więcej niw 10 elektrowni wiatrowych o mocy nie większej niw 

3,0 MW kawda, 
b) wysoko`ć caJkowita nie więcej niw 155,0 m ponad poziom terenu, 

c) zasięg wirnika nie mowe wykroczyć ”oza granice o”racowania ”lanu, za wyjątkiem granic planu 

”okrywających się z nie”rzekraczalną linią zabudowy, 
d) zasięg wirnika nie mowe wchodzić na ”as drogowy dróg ”owiatowych, 
e) do”uszcza się lokalizowanie elektrowni wiatrowych na granicy nieruchomo`ci z zachowaniem 

wskazanych na rysunku ”lanu nie”rzekraczalnych linii zabudowy okre`lonych dla wiew elektrow-

ni, z zastrzeweniem pkt 3 lit. a, 

f) ostateczna ilo`ć, ”arametry i lokalizacja ”oszczególnych wiew elektrowni wiatrowych ustalone 
zostaną w ”rojekcie budowlanym, po ”rze”rowadzeniu ”ostę”owania w s”rawie oceny oddziaJy-

wania na `rodowisko, 
g) wszystkie elementy konstrukcji wiewy i turbiny ”owinny być ”omalowane na kolor jasny, paste-

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

h) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania ”rzeszkodowego `wietlnego i kolorystycznego, 
nocnego oraz dziennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

i) do”uszcza się geodezyjne wydzielenie terenów zainwestowanych (tereny elektrowni wiatrowych 
wraz z placami, stacje elektroenergetyczne, urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem 

elektrowni, oraz drogi technologiczne); 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i zdrowia ludzi: 
a) usytuowanie wiew elektrowni wiatrowych w stosunku do istniejącej okolicznej zabudowy musi 

za”ewniać zachowanie do”uszczalnego ”oziomu haJasu wymaganego przepisami, 

b) izofonę 45 dB noc / 55 dB dzieL okre`loną na rysunku ”lanu nalewy traktować jako nie”rzekra-

czalną, 
c) nalewy zabez”ieczyć wierzchnią warstwę gleby a ”o zakoLczeniu budowy i montawu na obszarach 

nie ”rzeznaczonych do zainwestowania ”rzywrócić ”ierwotny s”osób uwytkowania terenu, 
d) ”lanowany zes”óJ elektrowni wiatrowych jest ”rzedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco od-

dziaJywać na `rodowisko, które wymaga przeprowadzenia oceny oddziaJywania ”rzedsięwzięcia 
na `rodowisko ｦ zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: na rysunku ”lanu wskazano strefy WIII ograni-

czonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polegającej na ”rowadzeniu interwen-

cyjnych badaL archeologicznych w ”rzy”adku ”odejmowania prac ziemnych, na których obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi 

z wJa`ciwym organem do spraw ochrony zabytków, 
b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na zasadach okre`lonych ”rze”isami 

szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 
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5) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu w tym zakaz 

zabudowy: 

a) na caJym obszarze ustala się zakaz zalesieL, oraz budowy obiektów naziemnych nie związanych 
z funkcjonowaniem zes”oJu elektrowni wiatrowych, za wyjątkiem obiektów infrastruktury tech-

nicznej, 

b) obiekty o wysoko`ci 100,0 m i więcej nad ”oziom terenu, ”odlegają zgJoszeniu do Prezesa Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego w trybie okre`lonym przepisami szczególnymi, 

c) obiekty o wysoko`ci 50,0 m i więcej nad ”oziom terenu, ”odlegają zgJoszeniu do wJa`ciwego or-

ganu nadzoru nad lotnictwem wojskowym w trybie okre`lonym przepisami szczególnymi; 

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

a) obsJuga komunikacyjna terenów z dróg ”owiatowych oraz z dróg wewnętrznych (gminnych), po-

przez drogi technologiczne z placami technologicznymi obsJugujące ”oszczególne obiekty, oraz 
”rzylegJe grunty rolne, 

b) nawierzchnie ”laców i dróg technologicznych - utwardzone lub uszlachetnione, 

c) usytuowanie elektrowni wiatrowych oraz stacji elektroenergetycznych nalewy ustalić na etapie 

projektu budowlanego, 

d) elektrownie nalewy ”oJączyć ze stacją elektroenergetyczną ”odziemnymi liniami kablowymi `red-

niego na”ięcia, 
e) do”uszcza się ”rowadzenie sieci w ”asach drogowych dróg wewnętrznych (gminnych), 

f) stacje elektroenergetyczne oraz sieci nadziemne i podziemne ”rowadzone wzdJuw dróg ”owiato-

wych nalewy sytuować w odlegJo`ci okre`lonej odrębnymi przepisami, 

g) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących sieci uzbrojenia technicznego, oraz budowę sieci i urzą-
dzeL infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, 

h) elektrownie będą ”racowaJy bezobsJugowo, w związku z tym nie zachodzi potrzeba uzbrojenia te-

renu w sieci wodociągowe i kanalizacyjne dla ”otrzeb zes”oJu wiatraków; 
7) stawkę na ”odstawie, której ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwa-

leniem planu miejscowego, na obszarach oznaczonych w planie symbolami: 

a) 1.1.R/PE, 1.2.R/PE, 1.3.R/PE, 2.4.R/PE - 30% dla terenów ”od elektrowniami wiatrowymi oraz 

placami technologicznymi, 0% dla terenów ”ozostaJych, 
b) 2.5.R/PE, 2.6.R/PE - 0% dla caJych terenów elementarnych. 

§ 5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.7.R, 1.8.R, 2.9.R, 2.10.R, 3.11.R, 

3Ł12ŁR, ustala się: 

1) przeznaczenie: tereny rolnicze; 

2) zakaz budowy obiektów naziemnych, oraz zalesieL; 
3) do”uszcza się wykorzystanie terenu ”od budowę dróg technologicznych, oraz sieci związanych 

z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych; 

4) na terenie 1.7.R wskazano strefy WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych; w ”rzy”adku realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 3 inwestor zobowiązany jest do 
ws”óJdziaJania z wJa`ciwymi sJuwbami konserwatorskimi w zakresie zamierzeL inwestycyjnych zwią-
zanych z pracami ziemnymi; 

5) stawka, na ”odstawie której ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwa-

leniem planu miejscowego - 0%. 

§ 6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1Ł13Ł KŚW ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: droga wewnętrzna - gminna; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających wedJug granic geodezyjnych - jak w stanie istniejącym; do-

”uszcza się ”oszerzenie ”asa drogowego w ”rzy”adku usytuowania drogi technologicznej wzdJuw do-

gi gminnej w sąsiedztwie istniejącego ”asa drogowego; 
3) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących sieci uzbrojenia technicznego, oraz budowę sieci związanych 

z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych; 

4) stawkę, na ”odstawie której ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwa-

leniem planu miejscowego - 0%. 

RozdziaJ III 

Prze”isy koLcowe 

§ 7. 1ŁPrzeznacza się na cele nierolnicze i niele`ne grunty rolne ”ochodzenia mineralnego o Jącznej 
powierzchni 7,0 ha, w tym: klasy III ｦ 3,5 ha, klasy IV ｦ 3,5 ha. 
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2. Grunty rolne wskazane w ust. 1 nie stanowią zwartego kompleksu w rozumieniu ”rze”isów usta-

wy o ochronie gruntów rolnych i le`nychŁ 

3. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwytkowania 
terenu. 

§ 8. Na terenach 2Ł5ŁRłPś i 2Ł6ŁRłPś tracą moc ustalenia zmiany miejscowego ”lanu ogólnego zago-

spodarowania przestrzennego gminy Śygowo w obrębach ewidencyjnych Bardy i _wielubie ”rzyjętej 
uchwaJą Nr XXII/197/01 Rady Gminy w Śygowie z dnia 30 ”audziernika 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Zachod-

niopomorskiego Nr 57, poz. 1685). 

§ 9. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Dygowo. 

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

Województwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Dygowo. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Janusz FijaJkowski 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXIV/212/09 

Rady Gminy Dygowo 

z dnia 30 wrze`nia 2009 r. 

arkusz 1 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXIV/212/09 

Rady Gminy Dygowo 

z dnia 30 wrze`nia 2009 r. 

arkusz 2 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXIV/212/09 

Rady Gminy Dygowo 

z dnia 30 wrze`nia 2009 r. 

arkusz 3 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXIV/212/09 

Rady Gminy Dygowo 

z dnia 30 wrze`nia 2009 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXIV/212/09 

Rady Gminy Dygowo 

z dnia 30 wrze`nia 2009 r. 

ROźSTRźŹGNIĘCIś RAŚŹ GMINŹ W ŚŹGOWIś O SPOSOBIś ROźPATRźśNIA NIśUWźGLĘŚNIONŹCH 
UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-

NśGO ｭźśSPÓI śLśKTROWNI WIATROWŹCH PUSTARŹ - _WIśLUBIś - ŚĘBOGARŚ - BARŚŹｬ 

W GMINIE DYGOWO 

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

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Gminy Śygowo rozstrzyga o s”osobie roz”a-

trzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do ”rojektu miejscowego ”lanu zagospodarowania prze-

strzennego wyJowonego wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko do ”ublicznego wglądu w dniach 
od 27.04. do 20.05.2009 rŁ w nastę”ujący s”osób: 

Postanawia się nie uwzględnić uwag zawartych w: ｭProte`cie mieszkaLców soJectwa Śębogardｬ oraz 
ｭProte`cie mieszkaLców soJectwa _wielubieｬ, ”oniewaw uwagi te nie odnoszą się do ”rzyjętych w ”rojek-

cie ”lanu rozwiązaL, lecz dotyczą ”olityki gminy w zakresie lokalizowania elektrowni wiatrowych na tere-

nie gminy. 

UZASADNIENIE 

Projekt planu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko wyJowony byJ w dniach od 27Ł04 do 
20.05.2009 rŁ dyskusja ”ubliczna odbyJa się w dniu 6 maja 2009 rŁ nie”rzekraczalny termin skJadania 
uwag zostaJ wyznaczony na dzieL 4 czerwca 2009 r. 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) w dniu 6 maja 2009 r. przeprowadzono 

dyskusję ”ubliczną nad ”rzyjętymi rozwiązaniami w ”rojekcie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rze-

strzennego dla terenu ”oJowonego w gminie Śygowo - ｭźes”óJ elektrowni wiatrowych Pustary, _wielubie, 
Śębogard, BardyｬŁ 

GJos w dyskusji zabrali: 

1. Marek źawadzki, Wójt Gminy Śygowo, 

zagadnienia poruszone w dyskusji: 

Wójt otworzyJ s”otkanie i omówiJ stan ”rawny ”lanowanej inwestycji (caJego zes”oJu elektrowni wiatro-

wych w rejonie) w as”ekcie ”lanowania miejscowegoŁ UzasadniJ ”otrzebę s”orządzenia ”rzedJowonego 
”rojektu ”lanu wskazując na zalety ”lanowanego nowego s”osobu zagos”odarowania w stosunku do 
ustaleL obowiązujących kilku ”lanów miejscowychŁ StwierdziJ, we wiatraków będzie mniej, chociaw teren 
”rzeznaczony na farmę będzie ”owiększonyŁ Podkre`liJ, we ”o zrealizowaniu farmy elektrowni wiatrowych 
gmina będzie czer”aJa dochody z tytuJu ”Jaconych ”odatków od nieruchomo`ci ”rzez 20-30 lat (stawki 

jak za dziaJalno`ć gos”odarczą)Ł Pozwoli to w większym sto”niu na zas”okojenie ”otrzeb mieszkaLców 
gminy. 

W trakcie dyskusji - na sugestię o uchylenie wszystkich ”lanów miejscowych dotŁ elektrowni wiatrowych 
- wyja`niJ, we gminy nie będzie stać na zrezygnowanie z ”lanów inwestycyjnych ze względów finanso-

wych: inwestor zawądaJby od gminy ogromnych odszkodowaL z tytuJu ”oniesionych nakJadów na s”orzą-
dzenie dokumentacji wymaganych do ”ozwolenia na budowę oraz utraconych ”rzewidywanych korzy`ciŁ 
Ponadto ｭuchylenieｬ ”lanów musi być ”rze”rowadzone z ”eJną ”rocedurą jako zmiany miejscowych ”la-

nówŁ 
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2. MaJgorzata i Wojciech Trzeciakowie, mieszkaLcy wsi _wielubie - ”rzedstawili zastrzewenia doty-

czące rozszerzenia terenów elektrowni wiatrowych w kierunku wsi _wielubie, w szczególno`ci dotyczy to 
”lanowanych wiew ”omiędzy wsiami _wielubie i PustaryŁ O`wiadczyli, we ”lanują budowę stadniny koni 
w sąsiedztwie zabudowy wsi _wielubie (na ”óJnocny-zachód od zabudowaL)Ł PoinformowaJa, we na spo-

tkanie soJtys wsi _wielubie ”rzybyJ z ”rotestem ”od”isanym ”rzez mieszkaLców wsi _wielubie i czę`ci 
Bard ”rzeciwko lokalizacji ｭzes”oJu elektrowni wiatrowych Pustary - _wielubie - Śębogard - BardyｬŁ Po 
wyja`nieniach Wójta, ”rzedstawiciela inwestora oraz ”rojektanta ”lanu wyrazili stanowisko, we nie dąwą 
do likwidacji caJej ”lanowanej inwestycji, lecz wnioskują o ｭmaksymalne odsunięcie 2 ”rojektowanych 
wiewｬ usytuowanych ”omiędzy _wielubiem a PustaramiŁ 

3. Tomasz źiętek, Przedstawiciel inwestora - na za”ytanie o mowliwo`ć w”rowadzenia zmian do ”la-

nów od”owiedziaJ, we do”uszczalne są negocjacje, ale wyJącznie w stosunku do wyJowonego aktualnie 
”rojektu ”lanu, nie dotyczy to ”lanów juw uchwalonych i obowiązującychŁ Podkre`liJ, we inwestycja będzie 
projektowana i realizowana w zgodno`ci ze wszystkimi ”rze”isami dotyczącymi tej inwestycjiŁ 

4. Grawyna Pawlak, ”rojektant ”lanu - ustalenia ”lanu są zgodne z obowiązującymi ”rze”isami, a wie-

le zastrzeweL zgJaszanych ”rzez uczestników s”otkania mowe zostać wyja`nionych ”o dokJadnym za”o-

znaniu się z tekstem uchwaJyŁ źwróciJa się do uczestniczących w s”otkaniu mieszkaLców gminy z ”ro`bą 
o za”oznanie się z materiaJami wyJowonymi do wglądu, ”rzeanalizowanie swojego stanowiska z uwzględ-

nieniem argumentów i wyja`nieL zJowonych ”rzez uczestników s”otkania i ewentualne zJowenie na ”i`mie 
konkretnych uwag i ”ro”ozycji do ”rojektu ”lanuŁ PoinformowaJa, we ”lan wraz z ”rognozą oddziaJywania 
na `rodowisko jest wyJowony do wglądu do 20 maja, a ewentualne ”isma z zastrzeweniami i uwagami 

mogą być skJadane ”rzez kolejne 14 dniŁ 

Ustalenia z dyskusji: 

1. śwentualne zmiany ustaleL ”lanu mogą być w”rowadzone do ”rojektu ”lanu ”o zJoweniu ”rzez 
wnioskujących s”recyzowanych uwag ”ozwalających na ”rzeanalizowanie sugerowanych rozwiązaLŁ 

2. Jeweli sugestie zJowone na ”i`mie nie będą mogJy być w caJo`ci uwzględnione - ”rzewidzieć nalewy 
dodatkowe s”otkanie z zainteresowanymi rozstrzygające o zakresie ewentualnych zmian w ”rojekcie ”lanuŁ 

W wyznaczonym terminie skJadania ”isemnych uwag do ”rojektu ”lanu w”JynęJy dwa jednobrzmiące zbio-

rowe ”rotesty mieszkaLców soJectwa _wielubie i soJectwa Bardy - kwestionujące budowę elektrowni 
wiatrowych na obszarze tych soJectw i ｭw okolicyｬ, wskazując na negatywne ich oddziaJywanie (haJas, 
promieniowanie elektromagnetyczne, infraduwięki it”Ł)Ł 

Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) uwagi wniesione do ”rojektu miejscowego 
planu zagospodarowania ”rzestrzennego zostaJy roz”atrzone ”rzez Wójta Gminy ŚygowoŁ Termin roz-

strzygnięcia zJowonych ”rotestów zostaJ ”rzedJuwony z uwagi na ”lanowane na dzieL 29 czerwca 2009 r. 

dodatkowe s”otkanie z ludno`ciąŁ Uwagi zawarte w: ｭ”rote`cie mieszkaLców soJectwa Śębogardｬ oraz 
ｭ”rote`cie mieszkaLców soJectwa _wielubieｬ nie zostaJy uwzględnione, ”oniewaw nie odnoszą się one do 
”rzyjętych w ”rojekcie ”lanu rozwiązaL, lecz dotyczą ”olityki gminy w zakresie lokalizowania elektrowni 
wiatrowych na terenie gminy. 

Zgodnie z ustaleniami ”odjętymi na s”otkaniu w dniu 6 maja 2009 rŁ (dyskusja ”ubliczna nad ”rzyjętymi 
w ”rojekcie ”lanu rozwiązaniami) ”ostanowiono zorganizować dodatkowe s”otkania z zainteresowanymi 
z udziaJem s”ecjalistów, w celu za”oznania s”oJeczno`ci z technologiami i w”Jywem inwestycji na `ro-

dowisko. Zorganizowano dwa spotkania: 22 i 29 czerwca w celu wypracowania kompromisu. 

W dniu 22 czerwca na s”otkanie ”rzybyJo 6 osóbŁ Śla obecnych kom”romisem byJoby odsunięcie elek-

trowni na odlegJo`ć 2 km od wsi, co wyeliminowaJoby jakąkolwiek inwestycjęŁ Taka ”ro”ozycja jest nie 
do ”rzyjęcia zwJaszcza, we na terenie, który miaJby być wyJączony z sytuowania wiew obowiązują cztery 
miejscowe ”lany zagos”odarowania ”rzestrzennego s”orządzone dla budowy elektrowni wiatrowych. 

Uczestnikami s”otkania w dniu 29 czerwca byJo 5 mieszkaLców gminy, kilku radnych oraz za”roszeni 
s”ecjali`ci: 

Śr inwŁ Ryszard Ingielewicz - zagadnienia haJasu, oddziaJywania elektromagnetycznego oraz infraduwięków 

Dr Jacek Antczak - ornitolog, ws”óJautor wytycznych do prowadzenia monitoringu przedrealizacyjnego 

i porealizacyjnego dla farm wiatrowych 
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Śr MichaJ Baran - ornitolog, wykonawca przedrealizacyjnego monitoringu ornitologicznego dla farmy wia-

trowej w gm. Dygowo 

W dniu 19 maja (nieprzekraczalny termin okre`lony w obwieszczeniu - 4 czerwca) zostaJy zJowone dwa 
zbiorowe ”rotesty ”rzeciwko lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie soJectw _wielubie, Śębogard 
i w okolicach tych soJectwŁ 

1. ź brzmienia tych ”ism wynika, we mieszkaLcy nie wnoszą uwag do projektu planu, lecz generalnie 

”rotestują ”rzeciwko usytuowaniu elektrowni wiatrowych w caJym rejonie - wnioskują o zmianę ”lanu, 
dotyczy to równiew ”lanów obowiązującychŁ 

2. W zJowonych ”ismach nie są wskazane nieruchomo`ci, których uwagi miaJyby dotyczyć, lecz od-

noszą się do soJectw i bliwej nieokre`lonej ｭokolicyｬŁ 

3. ź ”rojektem ”lanu za”oznaJy się tylko osoby uczestniczące w dyskusji w dniu 6 maja, a więc zJo-

wone ”rotesty zbiorowe nie dotyczą ustaleL ”lanu i rozwiązaL ”rzestrzennychŁ 

4. vadna z osób nie za”oznaJa się z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, która wyja`nia bardzo 
wiele s”raw związanych z ”rognozowanym oddziaJywaniem elektrowni wiatrowychŁ 

5. Juw w kwietniu (17 kwietnia - 7 maja brŁ) do ”ublicznej wiadomo`ci zostaJ ”rzedJowony ra”ort od-

dziaJywania na `rodowisko ”lanowanej farmy elektrowni wiatrowych - nie w”JynęJy wadne uwagi osób 
zainteresowanych inwestycjąŁ 

6. ź ustaleL ”lanu oraz z ”rognozy oddziaJywania na `rodowisko a takwe z ra”ortu oddziaJywania 
”rzedsięwzięcia na `rodowisko wynika, we ”rzewidywane oddziaJywanie na `rodowisko nie w”Jynie na 
obecny stan `rodowiska i zdrowie ludziŁ 

7. Projekt ”lanu miejscowego jest zgodny z ustaleniami ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zago-

s”odarowania ”rzestrzennego gminy ŚygowoｬŁ 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXIV/212/09 

Rady Gminy Dygowo 

z dnia 30 wrze`nia 2009 r. 

ROźSTRźŹGNIĘCIś RAŚŹ GMINŹ ŚŹGOWO O SPOSOBIś RśALIźACJI źAPISANŹCH W PLANIś INWE-

STŹCJI ź źAKRśSU INFRASTRUKTURŹ TśCHNICźNśJ, KTÓRś NALśvĄ ŚO źAŚAK WIASNŹCH GMINŹ 
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 

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

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami), artŁ 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami) oraz 
art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 

poz. 148 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Gminy Śygowo rozstrzyga, co nastę”uje: 

Nie rozstrzyga się o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z ”rze”isami o fi-
nansach publicznych z uwagi na to, we ustalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
ｭźes”óJ elektrowni wiatrowych Pustary - _wielubie - Śębogard - Bardyｬ w gminie Śygowo nie ”rzewidują 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalewących do zadaL wJasnych gminy i finansowanych ze 

`rodków ”ublicznychŁ 
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