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 UCHWAŁA Nr 1102/XLIII/10
Sejmiku Województwa Pomorskiego

 z dnia 22 lutego 2010 r.

 w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku.

  Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze zm.1) oraz art. 36 i art. 43 
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach 
opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 14, 
poz. 892) Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co 
następuje:

§ 1

1. Przekształca się Wojewódzkie Centrum Onkologii 
w Gdańsku poprzez dokonanie zmian organizacyjnych 
polegających na: 

 — utworzeniu Zespołu chirurgii jednego dnia 
— utworzeniu Oddziału hematologicznego 
— utworzeniu Oddziału chirurgii ogólnej 
— utworzeniu Oddziału urologicznego 
— utworzeniu Oddziału gastroenterologicznego 
— likwidacji Dziennego ośrodka opieki paliatywnej

2. Termin zakończenia działalności Dziennego ośrodka 
opieki paliatywnej upływa z okresem 3 miesięcy od 
dnia podjęcia uchwały.

§ 2

  Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.

 Przewodniczący
Sejmiku Województwa Pomorskiego

Brunon Synak

1 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz 
1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206, Nr 167 poz. 1759, z 2006 r. nr 
126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458 

2 zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z 2007 
r. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240, Nr 181 
poz. 1290, z 2008 r. Dz. U. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz. 1570, 
z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817, Nr 157 
poz. 1241.
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 UCHWAŁA Nr 1106/XLIII/10
Sejmiku Województwa Pomorskiego

 z dnia 22 lutego 2010 r.

 w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie.

  Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze zm.1) oraz art. 36 i art. 43 
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach 
opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 14, 
poz. 892) Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co 
następuje:

§ 1

1. Przekształca się Wojewódzki Zespół Reumatologiczny 
im. Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie poprzez dokonanie 
zmian organizacyjnych polegających na:
1) przekształceniu Oddziału rehabilitacyjnego narządu 

ruchu dorosłych w Oddział rehabilitacyjny dla doro-
słych,

2) przekształceniu Oddziału rehabilitacyjnego narządu 
ruchu dzieci w Oddział rehabilitacyjny dla dzieci,

3) przekształceniu Przychodni specjalistycznej w Przy-
chodnię wielospecjalistyczną,

4) utworzeniu w strukturach powstałej Przychodni wie-
lospecjalistycznej nowej Poradni chirurgii urazowo 
– ortopedycznej obok funkcjonującej Poradni reuma-
tologicznej dla dzieci i Poradni reumatologicznej dla 
dorosłych,

5) utworzeniu nowej Poradni rehabilitacyjnej w ramach 
Zakładu Rehabilitacji Leczniczej i włączeniu w struk-
tury tej Poradni dotychczas funkcjonujących Poradni: 

Poz. 1237, 1238

Poradni rehabilitacyjnej narządu ruchu dla dorosłych 
oraz Poradni rehabilitacyjnej narządu ruchu dla dzie-
ci.

§ 2

  Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.

 Przewodniczący
Sejmiku Województwa Pomorskiego

Brunon Synak

1 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz 
1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206, Nr 167 poz. 1759, z 2006 r. nr 
126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458 

2 zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z 2007 
r. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240, Nr 181 
poz. 1290, z 2008 r. Dz. U. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz. 1570, 
z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817, Nr 157 
poz. 1241.
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 UCHWAŁA Nr 1134/XLV/10
Sejmiku Województwa Pomorskiego

 z dnia 29 marca 2010 r.

 w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku.

  Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze zm.1) oraz art. 36 i art. 43 
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach 
opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 14, 
poz. 892) Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co 
następuje:

§ 1

  Przekształca się Wojewódzkie Centrum Onkologii 
w Gdańsku poprzez dokonanie zmiany w działalności 
zakładu polegajacej na utworzeniu Poradni endokryno-
logicznej.

§ 2

  Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.

 Przewodniczący
Sejmiku Województwa Pomorskiego

Brunon Synak

1 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz 
1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206, Nr 167 poz. 1759, z 2006 r. nr 
126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458 

2 zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z 2007 
r. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240, Nr 181 
poz. 1290, z 2008 r. Dz. U. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz. 1570, 
z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817, Nr 157 
poz. 1241.
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 UCHWAŁA Nr 1131/XLV/10
Sejmiku Województwa Pomorskiego

 z dnia 29 marca 2010 r.

 w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku.

  Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze zm.1) oraz art. 36 i art. 43 
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach 
opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 14, 
poz. 892) Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co 
następuje:

§ 1

  Przekształca się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 
Janusza Korczaka w Słupsku poprzez dokonanie zmian 
organizacyjnych w działalności zakładu polegających na: 

— utworzeniu Pracowni Rezonansu Magnetycznego 
— wyodrębnieniu Pracowni USG z Zakładu  Diagnostyki 

Obrazowej 
— wyodrębnieniu Pracowni Tomografi i Komputerowej 

z Zakładu Diagnostyki Obrazowej

§ 2

  Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Poz. 1239, 1240

§ 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.

 Przewodniczący
Sejmiku Województwa Pomorskiego

Brunon Synak

1 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz 
1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206, Nr 167 poz. 1759, z 2006 r. nr 
126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458 

2 zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z 2007 
r. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240, Nr 181 
poz. 1290, z 2008 r. Dz. U. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz. 1570, 
z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817, Nr 157 
poz. 1241.

1240

 UCHWAŁA Nr 1138/XLV/10
Sejmiku Województwa Pomorskiego

 z dnia 29 marca 2010 r.

 w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.

  Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze zm.1) oraz art. 36 i art. 43 
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach 
opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 14, 
poz. 892) Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co 
następuje:

§ 1

  Przekształca się Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie 
poprzez dokonanie zmiany w działalności zakładu polega-
jącej na utworzeniu  
Poradni Angiologicznej.

§ 2

  Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.

 Przewodniczący
Sejmiku Województwa Pomorskiego

Brunon Synak

1 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz 
1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206, Nr 167 poz. 1759, z 2006 r. nr 
126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458 

2 zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z 2007 
r. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240, Nr 181 
poz. 1290, z 2008 r. Dz. U. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz. 1570, 
z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817, Nr 157 
poz. 1241.
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 UCHWAŁA Nr 1137/XLV/10
Sejmiku Województwa Pomorskiego

 z dnia 29 marca 2010 r.

 w sprawie połączenia Gdańskich Zakładów Ortopedycznych w Gdańsku oraz Szpitala Specjalistycznego 
Św. Wojciecha w Gdańsku.

  Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze zm.1) oraz art. 36 i art. 43 
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach 
opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 14, 
poz. 892) Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co 
następuje:

§ 1

1. Dokonuje się połączenia Gdańskich Zakładów Ortope-
dycznych w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku ul. Angiel-
ska Grobla 24 Nr KRS 0000045907, zwanych dalej Za-
kładami oraz Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha 
w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku Al. Jana   Pawła II 50 
nr KRS 0000006735, zwanego dalej Szpitalem.

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, polega na włą-
czeniu Zakładów do Szpitala, przez co stają się one 
integralną częścią jego struktury organizacyjnej.

§ 2

  Szpital prowadzić będzie w dalszym ciągu działalność 
w oparciu o wpisy do rejestru prowadzonego przez Wo-
jewodę Pomorskiego i właściwego rejestru sądowego.

§ 3

1. W wyniku połączenia, o którym mowa w § 1 wykreśleniu 
z rejestru prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego 
i właściwego rejestru sądowego podlegają Zakłady.

2. Wniosek o dokonanie stosownych wykreśleń składa 
Dyrektor Szpitala nie później niż do dnia 31 sierpnia 
2010. jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy 
od dnia podjęcia Uchwały.

§ 4

1. Z dniem połączenia Zakładów oraz Szpitala:
1) Szpital przejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych 

wchodzących w zakres zadań Zakładów
2) Szpital przejmuje zobowiązania i należności wynika-

jące z działalności Zakładów według stanu na dzień 
wykreślenia Zakładów z rejestru sądowego,

3) mienie stanowiące własność Samorządu Woje-
wództwa Pomorskiego, z którego korzystały Zakłady 
oraz mienie otrzymane i  zakupione przez Zakłady 
– przekazuje się Szpitalowi według stanu na dzień 
wykreślenia Zakładów z rejestru sądowego,

Poz. 1241, 1242

4) pracownicy Zakładów stają się pracownikami Szpita-
la na zasadzie art. 23 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 roku nr 21, poz. 
94 ze zm.)

5) Szpital wstępuje we wszystkie stosunki prawne, 
których podmiotem były Zakłady, bez względu na 
charakter prawny tych stosunków.

6) odwołuje się Radę Społeczną Zakładów.
2. Dniem połączenia Zakładów i Szpitala jest wykreślenie 

Zakładów z Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5

  Szpital zapewni osobom korzystającym dotychczas ze 
świadczeń Zakładów dalsze nieprzerwane udzielanie takich 
świadczeń, bez ograniczenia ich dostępności, warunków 
udzielania i jakości.

§ 6

  Zobowiązuje się Radę Społeczną Szpitala do dokonania 
stosownych zmian w statucie Szpitala w terminie 2 mie-
sięcy od daty połączenia.

§ 7

  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Wojewódz-
twa Pomorskiego.

§ 8

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
morskiego.

 Przewodniczący
Sejmiku Województwa Pomorskiego

Brunon Synak

1 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz 
1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206, Nr 167 poz. 1759, z 2006 r. nr 
126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458 

2 zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z 2007 
r. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240, Nr 181 
poz. 1290, z 2008 r. Dz. U. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz. 1570, 
z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817, Nr 157 
poz. 1241.
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 UCHWAŁA Nr 1125/XLV/10
Sejmiku Województwa Pomorskiego

 z dnia 29 marca 2010 r.

 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Województwa Pomorskiego.

  Działając na podstawie art. 8 pkt 2, art. 20 ust. 4, art. 
21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmi-
ny i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. 
z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2783, 
poz. 2786, Dz. U. z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, 
Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, Dz. U. z 2007 r. Nr 
128 poz. 902, Nr 173, poz. 1218). Sejmik Województwa 
Pomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

  Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Pomor-
skiego.

§ 2

  Mieszkaniowym zasobem Województwa Pomorskiego 
gospodaruje:

1) Zarząd Województwa Pomorskiego,
2) dyrektorzy wojewódzkich samorządowych jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości 
prawnej lub dyrektorzy wojewódzkich samorządo-
wych osób prawnych, zwanych w dalszej części 
uchwały dyrektorami wojewódzkich samorządowych 
jednostek organizacyjnych w stosunku do lokali 
będących w ich władaniu.

§ 3

1. Dyrektorzy wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych mogą zawierać umowy najmu lokali 
mieszkalnych wyłącznie z pracownikami danej jednost-
ki, którzy sami nie posiadają oraz ich małżonek/mał-
żonka nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu 
mieszkalnego, na czas trwania stosunku pracy.

2. W sytuacjach, uzasadnionych względami społecznymi, 
po ustaniu stosunku najmu związanego ze stosunkiem 
pracy dyrektorzy wojewódzkich samorządowych jed-
nostek organizacyjnych mogą zawierać umowy najmu 
z byłymi pracownikami jednostki którzy przeszli na 
emeryturę bądź rentę.

3. W przypadku braku osób o których mowa w ust. 1 i 
ust. 2 decyzję o zagospodarowaniu wolnego lokalu 
podejmuje Zarząd Województwa Pomorskiego w for-
mie uchwały, zgodnie z zasadami wymienionymi w 
niniejszej uchwale.

4. O posiadaniu wolnego lokalu dyrektorzy wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych informują 
Zarząd Województwa Pomorskiego na piśmie.

§ 4

1. Pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu lokalu miesz-
kalnego przysługuje osobom fi zycznym:
1) będącym pracownikami wojewódzkich samorządo-

wych jednostek organizacyjnych,
2) z osobami o których mowa w § 3 ust. 2.
3) zajmującym lokal w zasobie Województwa Pomor-

skiego znajdujący się w budynku zagrożonym kata-
strofą budowlaną lub przeznaczonym do wyburzenia 
zgodnie z decyzją organu nadzoru budowlanego, 

Poz. 1242

bądź podlegającym zagospodarowaniu na inne cele 
zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Pomorskie-
go,

4) zajmującym lokal w zasobie Województwa Pomor-
skiego nie spełniający warunków samodzielnego 
lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ustawie o 
własności lokali,

5) innymi niż wymienione w pkt 1- 4 w przypadkach 
uzasadnionych względami społecznymi lub gospo-
darczymi oraz uzasadnionym interesem Samorządu 
Województwa Pomorskiego.

2. Z pierwszeństwa mogą skorzystać osoby które:
1) złożyły pisemny wniosek o najem lokalu mieszkal-

nego,
2) nie zalegają z opłatami z tytułu najmu,
3) złożyły oświadczenie o braku tytułu prawnego do 

innego lokalu mieszkalnego, domu lub działki bu-
dowlanej,

4) złożyły oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych w związku z wszczętym 
postępowaniem o zawarcie umowy najmu lokalu.

3. Pierwszeństwo, o którym mowa w ust 1 nie narusza 
uprawnień innych osób wstępujących w stosunek naj-
mu z mocy prawa.

§ 5

  W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego Zarząd 
Województwa Pomorskiego oraz dyrektorzy wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych w stosunku do 
lokali będących w ich władaniu stosują przepisy art. 691 
Kodeksu cywilnego.

§ 6

1. Zarząd Województwa Pomorskiego bądź dyrektorzy 
wojewódzkich samorządowych jednostek organiza-
cyjnych mogą oddawać lokale mieszkalne w najem 
osobom fi zycznym, o których mowa w § 4 pozostającym 
w trudnych warunkach mieszkaniowych, których średni   
dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa 
domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzającym dzień 
złożenia wniosku nie przekracza:
1) 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jedno-

osobowym,
2) 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wielo-

osobowym.
2. Lokal mieszkalny można wynająć jedynie osobie, która 

nie posiada oraz jego małżonek/małżonka nie posiada 
tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

§ 7

1. Z zastrzeżeniem § 4 niniejszej uchwały, najem lokali 
mieszkalnych następuje w drodze przetargu.

2. Warunki najmu lokalu w drodze przetargowej obwiesz-
cza się w ogłoszeniu o najmie lokalu.

3. Tryb przetargu przeprowadza się odpowiednio do 
przeprowadzania przetargu przy sprzedaży nierucho-
mości.

4. Protokół z przeprowadzonego przetargu lub protokół z 
rokowań stanowią podstawę zawarcia umowy najmu.
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5. Przy zawieraniu umów najmu w drodze przetargu nie 
stosuje się zapisów § 6 i § 13.

  § 8

  Z zastrzeżeniem § 4 niniejszej uchwały oraz wzajemnej 
zamiany pomiędzy najemcami, lokale mieszkalne o po-
wierzchni powyżej 80 m2 oddawane są w najem w drodze 
przetargu.

§ 9

1. Zawarcie umowy najmu, z wyłączeniem umowy naj-
mu zawieranej w związku z zamianą lokalu w ramach 
zasobu Województwa Pomorskiego, uzależnia się od 
wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej na 
pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługu-
jących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu.

2. Kaucję ustala się w wysokości 3- krotnego miesięczne-
go czynszu za dany lokal, obliczonego według stawek 
obowiązujących w dniu  zawarcia umowy najmu.

3. Wpłacenie kaucji nie zwalnia najemcy z obowiązku 
terminowego uiszczania czynszu i innych opłat z tytułu 
najmu, ani też z obowiązku ponoszenia nakładów, które 
obciążają najemcę.

4. W czasie trwania stosunku najmu najemca nie może 
domagać się, aby wynajmujący pokrył z wpłaconej 
kaucji należności wynikające ze stosunku najmu.

5. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie 
równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obo-
wiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu 
przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie 
niższej niż kaucja pobrana.

6. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia 
opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez 
najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z 
tytułu najmu lokalu.

§ 10

1. Wydanie lokalu mieszkalnego najemcy i jego zwrot 
po ustaniu stosunku najmu następuje na podstawie 
protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego opis 
stanu technicznego, rodzaj i stan techniczny instalacji 
i urządzeń znajdujących się w lokalu.

2. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi załącznik do umo-
wy najmu.

§ 11

  Najemca może w lokalu wprowadzać zmiany i ulepsze-
nia, wyłącznie za pisemną zgodą wynajmującego. Sposób 
rozliczeń z tego tytułu winna określać umowa.

§ 12

1. Stawkę czynszu za najem lokali mieszkalnych ustala 
się przyjmując za podstawę wysokość stawki czynszu 
ustalonej przez właściwy organ w gminie, w której 
przedmiot umowy najmu jest położony.

2. W przypadku oddawania w najem lokali mieszkalnych w 
drodze przetargu ust. 1 stosuje się jedynie do przyjęcia 
stawki czynszu, jako stawki wywoławczej.

§ 13

1. Zarząd Województwa Pomorskiego, na wniosek na-
jemcy wojewódzkiego zasobu mieszkaniowego, może 
udzielić obniżki czynszu w kwocie odpowiadającej:
1) 15% miesięcznego czynszu, jeżeli średni dochód, 

w okresie 6 miesięcy poprzedzających rozpatrzenie 
wniosku, w przeliczeniu na członka gospodarstwa 
domowego nie przekracza 100% najniższej emerytury 

w gospodarstwie jednoosobowym i 50% emerytury 
w gospodarstwie wieloosobowym,

2) 10% miesięcznego czynszu, jeżeli średni dochód, 
w okresie 6 miesięcy poprzedzających rozpatrzenie 
wniosku, w przeliczeniu na członka gospodarstwa 
domowego nie przekracza 130% najniższej emerytury 
w gospodarstwie jednoosobowym i 80% emerytury 
w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Obniżki, o których mowa w ust. 1, udziela się najemcy 
na okres 12 miesięcy. W przypadku gdy utrzymujący się 
niski dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, 
właściciel, na wniosek najemcy, może udzielać obniżek 
czynszu na kolejne okresy dwunastomiesięczne.

3. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany 
jest przedstawić deklarację o wysokości dochodów 
członków gospodarstwa domowego.

§ 14

1. Czynsz najmu płacony jest z góry do 10-tego dnia 
każdego miesiąca na wskazany przez wynajmującego 
rachunek. Wynajmujący może wyrazić zgodę na zapłatę 
w inny sposób.

2. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania 
innych opłat niezależnych od właściciela.

3. Osoba zajmująca lokal mieszkalny bez tytułu prawnego 
zobowiązana jest do dnia opróżnienia lokalu uiszczać 
miesięcznie odszkodowanie.

§ 15

1. Lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego 
zasobu Województwa Pomorskiego może być przed-
miotem zamiany na inny lokal wchodzący do tego 
zasobu.

2. Zgodę na zamianę lokali wyraża Zarząd Województwa 
Pomorskiego w formie uchwały.

3. Zamiana lokali odbywa się na pisemny wniosek najem-
cy lub najemców.

4. Zamiana pomiędzy najemcami lokali wchodzących 
w skład zasobu Województwa Pomorskiego, a także 
osobami zajmującymi lokale w innych zasobach może 
być dokonana jeżeli:
1) najemcy lokali wyraża pisemną zgodę na zamianę 

lokali,
2) żaden z najemców nie zalega z opłatami za lokal,
3) w wyniku zamiany powierzchnia pokoi w przeliczeniu 

na członka gospodarstwa domowego będzie wynosić 
nie mniej niż:
a) 10 m2 w przypadku gospodarstwa wieloosobo-

wego,
b) 20 m2 w przypadku gospodarstwa jednoosobo-

wego, 4) właściciel lokalu nie stanowiącego wła-
sność Województwa Pomorskiego wyrazi zgodę 
na zamianę.

5. Zarząd Województwa Pomorskiego może odmówić 
zgody na zamianę lokali w uzasadnionych przypadkach, 
a w szczególności, jeżeli najemca:
1) zalega z opłatami z tytułu najmu,
2) narusza postanowienia regulaminu porządku domo-

wego

§ 16

  W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu 
cywilnego.

Poz. 1242
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§ 17

  Traci moc Uchwała Nr 74/VII/03 Sejmiku Województwa 
Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie usta-
lenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Województwa Pomorskiego oraz 
zasad polityki czynszowej.

§ 18

  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Wojewódz-
twa Pomorskiego.

§ 19

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Pomorskiego

Brunon Synak

Poz. 1242, 1243, 1244
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 UCHWAŁA Nr 1146/XLV/10
Sejmiku Województwa Pomorskiego

 z dnia 29 marca 2010 r.

 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych 
oraz rejonizacji tych upraw w roku 2010.

  Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 179 poz. 1485 z późń. zm w związku z art. 18 pkt 1 i 20 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie woje-
wództwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późń. zm oraz 
po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia oraz Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Sejmik Województwa Pomorskiego 
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się ogólną powierzchnię przeznaczoną na ob-
szarze województwa pomorskiego pod uprawę maku 
niskomorfi nowego w roku 2010 na 100 ha.

2. Ustala się następującą rejonizację upraw maku nisko-
morfi nowego na obszarze województwa pomorskiego 
w roku 2010:
  1) gmina Nowy Staw – 25 ha;
  2) gmina Nowy Dwór Gdański – 10 ha;
  3) gmina Stegna – 5ha;
  4) gmina Sztutowo – 15 ha;
  5) gmina Malbork – 5 ha;
  6) gmina Miłoradz – 8 ha;
  7) gmina Lichnowy – 10 ha;
  8) gmina Ostaszewo – 10 ha;
  9) gmina Ryjewo – 5 ha;
10) gmina Suchy Dąb – 7 ha.

§ 2

1. Określa się ogólną powierzchnię przeznaczoną na ob-

szarze województwa pomorskiego pod uprawę konopi 
włóknistych w roku 2010 na 6 ha.

2. Ustala się następującą rejonizację upraw konopi włók-
nistych na obszarze województwa pomorskiego w roku 
2010:
1) gmina Sadlinki – 6 ha.

§ 3

  W 2010 r. na terenie województwa pomorskiego nie 
określa się ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę 
maku innego niż mak niskomorfi nowy.

§ 4

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego.

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Pomorskiego

Brunon Synak

1 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz 
1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206, Nr 167 poz. 1759, z 2006 r. nr 
126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458.

2 zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, 
z 2007 r. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240, 
Nr 181 poz. 1290, z 2008 r. Dz. U. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz. 
1570, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817, 
Nr 157 poz. 1241.
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 UCHWAŁA Nr 1100/XLIII/10
Sejmiku Województwa Pomorskiego

 z dnia 22 lutego 2010 r.

 w sprawie przekształcenia Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku.

  Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze zm oraz art. 36 i art. 43 
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach 
opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14, 
poz. 89). Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co 
następuje:

§ 1

1. Przekształca się Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych 
i Gruźlicy w Gdańsku poprzez dokonanie zmian organi-
zacyjnych w działalnosci Zakładu polegających na:
 – likwidacji Pracowni diagnostyki laboratoryjnej – utwo-

rzeniu Pracowni diagnostyki prątka gruźlicy
2. Zakończenie działalności Pracowni diagnostyki labora-
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toryjnej nastapi po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia 
uchwały.

3. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowot-
nych w zakresie tożsamym z likwidowaną Pracownią 
diagnostyki laboratoryjnej zapewni fi rma „ Laboratoria 
Medyczne Bruss” grupa Alab Sp. z o.o. z siedzibą w 
Gdyni.

§ 2

  Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

§ 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.

 Przewodniczący
Sejmiku Województwa Pomorskiego

Brunon Synak

1 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz 
1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206, Nr 167 poz. 1759, z 2006 r. nr 
126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458 

2 zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z 2007 
r. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240, Nr 181 
poz. 1290, z 2008 r. Dz. U. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz. 1570, 
z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817, Nr 157 
poz. 1241.

Poz. 1244, 1245
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 UCHWAŁA Nr XLIX/4/2010
Rady Miasta Pucka

 z dnia 27 kwietnia 2010 r.

 w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania utworzonych na obszarze miasta Pucka.

  Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 
1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
(t.j.Dz. U.z 2000 r. Nr 47 poz. 544 ze zm.) w związku z art. 30 
ust. 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst 
jednolity Dz. U z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm) Rada 
Miasta Pucka uchwala, co następuje:

§ 1

1) Dokonuje się uszczegółowienia opisu granic obwodów 
głosowania utworzonych na obszarze miasta Pucka 
uchwałą Rady Miasta Pucka Nr XXXIV/4/2002 z dnia 
27 maja 2002 r. w sprawie podziału miasta na obwody 
głosowania (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2002 r. Nr 39 poz. 915) 
poprzez dopisanie nazw ulic w obwodach:
a) Nr 4: Irysowa, Krokusowa, Makowa, Słonecznikowa, 

Storczykowa
b) Nr 5: Akacjowa.

2) Wprowadzone zmiany nie powodują zmian granic 
obwodów głosowania.

3) Wykaz obwodów głosowania uwzględniający zmiany, 
o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego oraz podaniu do wiadomości 
publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3

  Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Po-
morskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku.

§ 4

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Pucka.

§ 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 Przewodniczący
Rady Miasta

Marek Falkowski

Za cznik nr 1

do Uchwa y nr XLIX/4/2010 

Rady Miasta Pucka 

z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

WYKAZ OBWODÓW G OSOWANIA NA OBSZARZE MIASTA PUCKA  

( opis granic obwodów uszczegó owiony)

Nr obwodu 

g osowania

Opis granic obwodu glosowania 

1. ulice: Hieronima Derdowskiego, Drze d ona, Piotra Dunina, Kaprów, Klifowa, 

Kwiatkowskiego, Aleksandra MajkowskiegoNr 1,6,8,10,12, Polna, 

Przebendowskiego Nr 18,19,21,22,23,24,25,26,33 i dalej, Rozgard, Szyprów . 
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 UCHWAŁA Nr XLIII/307/10
Rady Gminy Człuchów
 z dnia 10 marca 2010 r.

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych 
Brzeźno, Ględowo, Jęczniki Wielkie i Rychnowy.

  Na podstawie: art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113poz. 984, Nr 214 poz. 1806, 
Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 
2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. 2004 r. Nr 116 poz. 1203, 
Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. 
U. 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) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, zmiany: 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), Na wniosek Wójta Gminy 
Człuchów, Rada Gminy Człuchów uchwala Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów 
w obrębach geodezyjnych Brzeźno, Ględowo, Jęczniki 
Wielkie i Rychnowy

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1

1. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/112/08 Rady Gminy Człu-
chów z dnia 13 lutego 2008 r., w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Człuchów w obrębach geodezyj-
nych Brzeźno, Ględowo, Jęczniki Wielkie i Rychnowy  
– po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań 

2. ulice: Abrahama, I Armii Wojska Polskiego bez Nr 16A i 31, Bosma ska, 

Jachtowa,  

 Kapita ska, Kaszubska, Komandorska, Aleksandra Majkowskiego Nr 7,9,11,13 

i dalej, Pomorska, Przebendowskiego Nr od 1 do 15, Rybacka, Józefa Wybickiego. 

3. ulice: Aleja Ceynowy, Aleja Ko ciuszki, Aleja Lipowa, Bogus awa, Gda ska, 

Judyckiego, Ko cielna, Ksi ca, kowa, 1 –go Maja, 12 Marca, Marynarska, 

M czenników Pia nicy,

 M y ska, Morska, Morskiego Dywizjonu Lotniczego, Nowy wiat, Plac Obro ców

 Wybrze a, Plac Wolno ci, Pokoju, Sambora, Sienkiewicza, Sobieskiego, Wa owa,

Zamkowa, eglarzy.

4. ulice:I Armii Wojska Polskiego 16A i 31, Adama Asnyka, B awatkowa, Dziedzictwa 

Jana

 Paw a II, Chabrowa, Czeladnicza, Dworcowa, Fryzjerska, Gen. Jozefa Hallera, 

Kolejowa, Krokusowa, Makowa, Marii Konopnickiej, 10-go Lutego, Adama 

Mickiewicza, Antoniego Miotka, Mistrzowska, Nowa, Elizy Orzeszkowej, Ignacego 

Paderewskiego, Irysowa, Piekarska, Franciszka S dzickiego, S onecznikowa,

Stolarska, Storczykowa, Szewska, Szkutnicza, kmdr. E.Szystowskiego, lusarska, 

Wejhera, Wejherowska, Z otnicza.

5. ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Chopina, D bowa, G ogowa, Helska, 

Ja minowa, Kasztanowa, Klonowa, Kopernika, Kraszewskiego, Matejki, Mestwina, 

Augustyna Necla, C.K. Norwida, Miko aja Reja, S owackiego, Swarzewska, 

Ks.B.Sychty, Topolowa, Ludwika Wary skiego, arnowiecka, eromskiego

Poz. 1245, 1246

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Człuchów, uchwalonego uchwałą nr III/19/02 Rady Gmi-
ny Człuchów z dnia 20 grudnia 2002 r., zmienionego 
uchwałą nr XLIII/306/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 
10 marca 2010 r., uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego fragmentu gminy Człuchów 
w obrębach geodezyjnych Brzeźno, Ględowo, Jęczniki 
Wielkie i Rychnowy.

2. Plan obowiązuje na obszarze o łącznej powierzchni 
671,33 ha, którego granice ustala rysunek planu, sta-
nowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Integralnymi częściami planu są: niniejsza uchwała oraz 
następujące załączniki do uchwały:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony na mapie 

planistycznej w skali 1: 2 000, zawierający wyrys z 
obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Człu-
chów;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasad ich fi nansowania;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrze-
nia uwag zgłoszonych do projektu planu.

4. Przedmiotem planu są ustalenia dla terenów, gdzie 
będzie zlokalizowany park elektrowni wiatrowych, te-
renów infrastruktury technicznej, terenów komunikacji, 
terenów produkcji rolnej, terenów leśnych i przeznaczo-
nych do zalesienia.

5. Zakres ustaleń planu jest zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.
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§ 2

1. Na rysunku, o którym mowa w § 1 ust. 3, p.1, następują-
ce oznaczenia grafi czne są obowiązującymi ustaleniami 
planu:
1) granice planu;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

i różnych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenia cyfrowo-literowe terenów wydzielonych 

liniami rozgraniczającymi;
4) linie zabudowy nieprzekraczalne, ściśle określone w 

tekście Uchwały;
5) przebieg obwodowej magistrali dojazdowej do rejo-

nów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych.
2. Przebieg granic planu ustalono po granicach ewiden-

cyjnych działek lub granicach użytków a w pozostałych 
przypadkach prostopadle lub równolegle do sąsiednich 
granic ewidencyjnych.

3. Przebieg linii rozgraniczających tereny o różnych funk-
cjach ustalono po granicach ewidencyjnych działek lub 
granicach użytków a tam, gdzie nie było to możliwe, 
prostopadle lub równolegle do sąsiednich granic ewi-
dencyjnych.

4. W przypadkach, gdy granice planu i linie rozgranicza-
jące tereny o różnych funkcjach nie są tożsame z po-
działami ewidencyjnymi, dla odczytania geodezyjnego 
przyjmuje się położenie osi linii.

5. Treść rysunku planu obowiązuje w takim zakresie, w 
jakim odwołują się do niego przepisy niniejszej uchwa-
ły.

§ 3

1. Nie są ustaleniami planu wymienione poniżej elementy, 
oznaczone na rysunku planu w części informacyjnej. 
Ostateczne ich rozmieszczenie wskażą projekty tech-
niczne, których rozwiązania nie mogą naruszać ustaleń 
planu: 
— rejony proponowanej lokalizacji  elektrowni wiatro-

wych i ich oznaczenia cyfrowo-literowe; 
— proponowane rozmieszczenie dojazdów technicz-

nych wykonanych dla potrzeb robót budowlanych i 
montażu elektrowni wiatrowych oraz ich późniejszej 
obsługi.

§ 4

1. Ilekroć w uchwale mowa jest o: – nieprzekraczalnej linii 
zabudowy – oznacza to linię, której nie może przekro-
czyć żaden nadziemny ani podziemny element budowli; 
może natomiast poza tę linię wykraczać śmigło wirnika 
w czasie obrotu turbiny w płaszczyźnie poziomej. Poza 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dopuszcza się 
realizację sieci elektroenergetycznych a także budynków 
gospodarczych wchodzących w skład gospodarstw 
rolnych, których grunty znalazły się w granicach planu, 
pod warunkiem, że budynki te nie są przeznaczone 
na stały pobyt ludzi; — elektrowni wiatrowej – jest to 
urządzenie przetwarzające energię mechaniczną wia-
tru na energię elektryczną, składające się z budowli 
posiadającej część nadziemną i podziemną, turbiny z 
wirnikiem oraz urządzeń technicznych sterujących pracą 
turbiny i przekazujących wytworzony prąd; – strefi e 
technicznej elektrowni wiatrowej – jest to obszar o 
powierzchni 0,25 ha, wyznaczony w projekcie tech-
nicznym w bezpośrednim otoczeniu wieży elektrowni 
wiatrowej w celu umożliwienia właściwej eksploatacji 
i zapewnienia bezpieczeństwa; — parku elektrowni 
wiatrowych – jest to zespół elektrowni wiatrowych 
połączonych siecią elektroenergetyczną, wyposażony 

w urządzenia techniczne niezbędne do sterowania jego 
pracą, integrowania oraz przekazywania wytworzonej 
energii elektrycznej do sieci operatora.

2. Poza wyżej wymienionymi, w uchwale użyte są inne 
pojęcia i określenia, defi niowane w ustawach, w tym 
szczególnie w ustawie o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, prawie budowlanym oraz prawie 
ochrony środowiska.

Rozdział 2
Ustalenia dla terenów wydzielonych 

liniami rozgraniczającymi

§ 5

1. Ustala się podział obszaru planu na 52 tereny wydzielo-
ne liniami rozgraniczającymi i wyróżnione oznaczeniami 
cyfrowo –  literowymi, w tym: — 4 tereny zabudowy 
elektrowni wiatrowych na gruntach rolnych oznaczo-
nych EW, R; – 20 terenów produkcji rolnej, oznaczonych 
R; – 7 terenów leśnych i przeznaczonych do zalesienia, 
oznaczonych ZL i ZLd; — 3 tereny produkcji rolnej sta-
nowiące rezerwę pod rozbudowę drogi krajowej nr 22 
do parametrów klasy S – obwodnicy miasta Człuchowa, 
oznaczone R,KD; – 2 tereny infrastruktury technicznej, 
oznaczone E; – 16 terenów komunikacji – istniejących 
dróg dojazdowych rolniczych, oznaczo-nych KDd.

2. Poniżej zawarte zasady i ustalenia obowiązują w całym 
obszarze planu (§ 6) oraz dla poszczególnych terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczającymi (§ 7).

§ 6

  Ustalenia obowiązujące w całym obszarze planu 

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
Elementami kształtującymi ład przestrzenny w obszarze 
objętym planem są: – Linie rozgraniczające tereny o 
różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospoda-
rowania; – Nieprzekraczalne linie zabudowy; — Szcze-
gółowe ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenów, zapisane w p. 2 – 8.

2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
1) Teren planu położony jest poza obszarami objętymi 

prawną ochroną zasobów środowiska i przyrody. 
Zachodni skraj terenu zbliża się do granicy Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Zespół Jezior Człuchow-
skich na południowy wschód od Człuchowa;

2) Najbliżej położony obszar objęty ochroną w systemie 
Natura 2000 – niewielki SO-OS PLTMP537 Wolność 
i Jeziora Chojnickie odległy jest od granic planu o 
4,6 do 6,1 km. Od dużego obszaru OSOP PLB220009 
Bory Tucholskie teren planu oddalony jest o 7,2 do   
12,1 km;

3) Obejmuje się ochroną elementy kulturowego krajo-
brazu rolniczego w granicach planu: oczka wodne 
otoczone zadrzewieniami i zakrzewieniami, ciągi 
zadrzewień wzdłuż miedz, traktów, ścieżek i dróg 
publicznych;

4) Przed posadowieniem budowli elektrowni wiatro-
wych wykonać szczegółowe badania geologiczno 
– inżynierskie;

5) Po uruchomieniu parku wiatrowego prowadzić po-
realizacyjny monitoring awifauny,

6) Uciążliwość parku elektrowni wiatrowych, nie może 
powodować przekroczenia standardów jakości śro-
dowiska określonych w obowiązujących przepisach, 
poza terenem, do którego prowadzący park elektro-
wni wiatrowych posiada tytuł prawny;

Poz. 1246
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  7) Usytuowanie elektrowni wiatrowych nie może po-
wodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
hałasu ustalonych w obowiązujących przepisach 
dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej poło-
żonej poza obszarem planu,

  8) Powstające odpady, w tym odpady z intensywnej 
gospodarki rolnej, zbierać w sposób selektywny i 
bezpieczny dla środowiska, a następnie przekazy-
wać do odzysku lub unieszkodliwiania za pośred-
nictwem koncesjonowanego podmiotu gospodar-
czego;

  9) Ziemię urodzajną zdjętą z wykopów wykorzystać do 
rekultywacji terenu po zakończeniu robót budow-
lanych;

10) Strefy techniczne elektrowni wiatrowych zabezpie-
czyć przed skażeniem substancjami szkodliwymi 
mogącym nastąpić w wyniku awarii urządzeń. 
W przypadku częściowego utwardzenia powierzchni 
strefy – spływające wody opadowe wymagają pod-
czyszczenia w stopniu zapewniającym spełnienie 
wymagań obowiązujących przepisów odrębnych.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
1) Odnalezione podczas prac rolniczych, robót budowla-

nych oraz wykopów linio-wych przedmioty i obiekty 
o cechach zabytku należy zabezpieczyć, powiada-
miając jednocześnie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków lub najbliższą placówkę muzealną.

4. Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni pub-
licznych:
1) W obszarze objętym planem, ani też w jego sąsiedz-

twie nie ustalono obszarów przestrzeni publicznej w 
rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

5. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów ustala się:
1) Wysokość powstających budynków nie więcej niż 

8,50 m. Dachy na budynkach pochyłe, jednospadowe 
lub dwuspadowe symetryczne;

2) Powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku nie 
przekraczająca 200 m2.

6. Zasady i warunki scalania i podziału terenów:
1) Plan nie ustala wydzieleń odrębnych działek pod 

lokalizacje elektrowni wiatro-wych i dojazdów do 
nich. Wyjątek stanowią wydzielenia działek pod loka-
lizowane stacje transformatorowe – GPZ farmowe;

2) Plan nie ustala ograniczeń w zakresie dokonywania 
scaleń i podziałów gruntów rolnych związanych z 
prowadzeniem produkcji rolnej.

7. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudo-
wy:
1) Budowę obiektów wchodzących w skład farmy 

elektrowni wiatrowych dopuszcza się wyłącznie w 
obszarach wyznaczonych przez nieprzekraczalne 
linie zabudowy. Ustalenie nie dotyczy podziemnych 
elektroenergetycznych linii kablowych i dojazdów  
technicznych do rejonów lokalizacji elektrowni wia-
trowych;

2) Ustala się zakaz wprowadzania zieleni wysokiej we 
wszelkich formach w promieniu minimum, 500 m od 
miejsca posadowienia słupa elektrowni wiatrowej;

3) W otoczeniu każdej elektrowni wiatrowej, w obszarze 
wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie zabudo-
wy, ustala się strefę techniczną;

4) Strefę techniczną ogrodzić żywopłotem na siatce 
lub oznakować, czytelnie i zrozumiale informując o 

grożącym niebezpieczeństwie;
5) W strefi e technicznej elektrowni wiatrowej ustala 

się zakaz wszelkiej zabudowy, niezwiązanej z jej 
funkcjonowaniem;

6) W strefi e technicznej dopuszcza się prowadzenie 
gospodarki rolnej, pod warunkiem zachowania 
szczególnej ostrożności przy pracach polowych;

7) Na terenach produkcji rolnej R oraz EW,R, za wyjąt-
kiem stref technicznych elektrowni wiatrowych, do-
puszcza się budowę budynków nie przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi służących wyłącznie produkcji 
rolnej i magazynowaniu płodów rolnych w gospodar-
stwach rolnych. Budynki takie można wznosić rów-
nież poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

8) Ustala się zakaz zabudowy przeznaczonej na stały 
pobyt ludzi w całym obszarze planu.

8. Zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej:
1) Zrealizować w granicach planu park elektrowni wia-

trowych, składający się nie wię-cej niż z 17 elektrowni 
wiatrowych, połączonych siecią kablową 30kV oraz 
dwu in-tegrujących rozdzielni/stacji transformatorów 
110/30kV. Park przyłączyć linią kablową 110kV prze-
biegającą przez teren 1 r. do rozbudowanej istniejącej 
linii 110kV poza obszarem planu;

2) Park wiatrowy może być zrealizowany wyłącznie w 
formie zorganizowanego przedsięwzięcia inwesty-
cyjnego;

3) W elektrowniach wiatrowych zabudować turbiny o 
mocy nieprzekraczającej 2,5 MW i średnicy wirnika 
do 100 m;

4) Ustala się jednakową konstrukcję i wysokość budowli 
elektrowni wiatrowych, w tym:
a) Maksymalną wielkość fundamentu elektrowni 

wiatrowej na 1 000 m2;
b) Wieże elektrowni wiatrowych wykonane z rur 

pełnościennych zbieżnych;
c) Maksymalną wysokość wieży elektrowni wiatro-

wej, mierzoną od poziomu terenu do osi wirnika – 
120 m;

d) Kolorystykę wież elektrowni wiatrowych utrzy-
maną w tonacji jasnoszarej, szaroniebieskiej lub 
szarozielonej, umożliwiającej wkomponowanie w 
krajobraz

5) Dostęp do elektrowni wiatrowych dla celów ich 
bieżącej konserwacji i obsługi okresowej poprzez ob-
wodową magistralę dojazdową i dojazdy techniczne, 
włączone do terenów komunikacji: 04KDd, 08KDd, 
011KDd, 012KDd, 013KDd, 014KDd, 015KDd.  

  Dojazdy wykonać z płyt IOMB, płyt drogowych lub 
jako zagęszczoną nawierzchnię żwirową;

6) Elektrownie wiatrowe stanowią przeszkody lotnicze i 
powinny być wyposażone w znaki przeszkodowe oraz 
oświetlone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W związku z tym: Przed wydaniem pozwolenia na 
budowę projektowane obiekty przekraczające wy-
sokość 50m npt należy zgłosić do Szefostwa Służby 
Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP. Zobowiązuje 
się inwestora do powiadomienia – z minimum 2-
miesięcznym wyprzedzeniem – Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 
o przewidywanym terminie ukończenia inwestycji. 
Powiadomienia winny zawierać dane o powstałych 
przeszkodach (liczbie, szczegółowej lokalizacji oraz 
ostatecznej całkowitej wysokości elektrowni wiatro-
wych);

7) Do użytkowania elektrowni wiatrowych można 
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przystąpić po wykonaniu i odbiorze technicznym 
włączenia do istniejącej linii 110kV poza obszarem 
planu;

8) Zachowuje się do dalszego użytkowania istniejącą 
sieć drenarską oraz rowy melioracyjne; ewentualna 
ich przebudowa winna zapewnić prawidłowe funk-
cjonowanie sieci. Likwidacja odcinka sieci może 
nastąpić wyłącznie za zgodą Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w 
Gdańsku – Terenowy Oddział w Człuchowie, który 
wykreśli zlikwidowane odcinki z ewidencji urządzeń 
melioracji szczegółowych;

9) Zachowuje się do dalszego użytkowania przebiega-
jące w obszarze planu magistrale i sieci rozdzielcze 
infrastruktury technicznej oraz dopuszcza się ich 
modernizację i rozbudowę. Należy zapewnić dostęp 
do sieci infrastruktury technicznej ich zarządcom dla 
celów konserwacji i bieżących remontów.

9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
1) Przed przystąpieniem do budowy parku elektrowni 

wiatrowych dopuszcza się na terenie umieszczenie 
wież do pomiaru siły wiatru;

2) Inwestor w porozumieniu z zarządcą drogi krajowej 
dostosuje zjazd z drogi krajowej nr 25 w miejsco-
wości Ględowo, na drogę na działce ewidencyjnej 
nr 290 w obrębie Ględowo poza obszarem planu, 
dla potrzeb transportu ciężkich elementów budow-
lanych. Po zakończeniu montażu zjazd przywrócić do 
stanu poprzedniego;

3) Inwestor w porozumieniu z zarządcą drogi krajowej 
dostosuje zjazd z drogi krajowej nr 25 do miejscowo-
ści Jęczniki Wielkie, na drogę na działce ewidencyjnej 
nr 225 w obrębie geodezyjnym Jęczniki Wielkie poza 
obszarem planu, dla potrzeb transportu ciężkich 
elementów budowlanych. Po zakończeniu montażu 
zjazd przywrócić do stanu poprzedniego;

4) Dojazdową magistralę obwodową zapewniającą 
obsługę budowy i dojazd techniczny do elektrowni 
wiatrowych na terenach 22EW,R, 28EW,R i 29EW,R 
włączyć do systemu dróg publicznych za pośredni-
ctwem drogi na terenie 013KDd i 015KDd i dalej poza 
obszarem planu ciągiem dróg gminnych na działkach 
ewidencyjnych nr 226/1 i 225 aż do skrzyżowania z 
drogą krajową nr 25;

5) Inwestor w porozumieniu z Urzędem Gminy Człu-
chów dostosuje drogi gminne na działkach ewiden-
cyjnych nr 225 i 226/1 w obrębie Jęczniki Wielkie 
oraz drogę gminną na działce ewidencyjnej nr 290 w 
obrębie Ględowo poza obszarem planu dla potrzeb  
transportu ciężkich elementów budowlanych;

6) Na potrzeby prowadzenia robót budowlanych do-
puszcza się wzmocnienie istniejących, niewydzie-
lonych ewidencyjnie dróg polnych o nawierzchni 
gruntowej. Może to mieć miejsce wyłącznie po 
wyrażeniu zgody przez właścicieli zajętych gruntów. 
Wykonana nawierzchnia nie może spowodować 
zmiany stosunków wodnych, w tym szczególnie 
powstawania zastoisk wody oraz zalewania upraw.  

  Po zakończeniu robót budowlanych, grunty należy 
zrekultywować i przywrócić do użytkowania rolni-
czego, przy zachowaniu drożności dróg polnych 
istniejących przed rozpoczęciem robót;

7) Na potrzeby prowadzenia transportu technologicz-
nego w okresie budowy dopuszcza się przejściowe 
zajęcie pasów terenu przyległych do istniejących 
dróg gminnych, wykraczających poza ich granice 

ewidencyjne. Może to mieć miejsce wyłącznie po 
wyrażeniu zgody przez właścicieli zajętych gruntów. 
Nie może to spowodować zmiany stosunków wod-
nych na terenie, w tym szczególnie powstawania 
zastoisk wody oraz zalewania upraw. Po zakończeniu 
robót budowlanych, grunty należy zrekultywować i 
przywrócić do użytkowania rolniczego;

8) Dopuszcza się realizację parku wiatrowego w podzia-
le na etapy, przy czym jako pierwszy etap winna być 
zrealizowana stacja transformatorowa 110/30kV;

9) Po zakończeniu eksploatacji parku elektrowni wiatro-
wych należy zdemontować wszystkie urządzenia oraz 
nadziemne elementy budowli a teren przywrócić do 
użytkowania rolniczego.

§ 7

  Ustalenia obowiązujące dla poszczególnych terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczającymi 

1. Teren oznaczony 1 R o powierzchni ok. 8,96 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarow-

ania terenu:
a) Nie dopuszcza się realizacji budynków w odległości 

mniejszej niż 50,0 m od granicy terenów kole-
jowych;

3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruktury 

technicznej związanej z funkcjonowaniem ele-
ktrowni wiatrowej – linii ckablowych;

4) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasów terenu 
przyległych do terenu komunikacji 01KDd. 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 9 pp.7.

2. Teren oznaczony 2 R o powierzchni ok. 7,48 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarow-

ania terenu:
a) Nie dopuszcza się realizacji budynków w odległości 

mniejszej niż 50,0 m od granicy terenów kole-
jowych;

3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruktury 

technicznej związanej z funkcjonowaniem ele-
ktrowni wiatrowej – linii kablowych.

3. Teren oznaczony 3E o powierzchni ok. 0,64 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren infrastruktury technicznej 

– stacji transformatorowej;
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego:
a) Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w 

odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem 01KDd, jak na rysunku planu (załącznik 
nr 1);

b) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w 
odległości 4,0 m od linii rozgraniczających z terenem 
4 R, jak na rysunku planu (załącznik nr 1);

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
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a) Zabezpieczyć teren przed skażeniem substancjami 
szkodliwymi mogącym nastąpić w wyniku awarii 
urządzeń

b) Zebrane wody opadowe i roztopowe ze stanow-
iska transformatora odprowadzić do ziemi po 
ich wcześniejszym oczyszczeniu na lokalnym 
urządzeniu (separatorze);

c) Ustala się zakaz gromadzenia (przetrzymywania) 
odpadów niebezpiecznych na terenie, w tym 
szczególnie odpadów powstających w czasie 
prowadzenia konserwacji, obsługi okresowej i 
usuwania awarii stacji transformatorowej przez 
personel obsługujący;

d) Teren ogrodzić żywopłotem na siatce. Wysokość 
ogrodzenia 2,0 m;

4) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na terenie zrealizować stację transformatorową 

składającą się z rozdzielni 110/30kV zabudowanej 
w kontenerze lub budynku prefabrykowanym oraz 
transformatora potrzeb własnych; transformator 
umieścić nad szczelną misą olejową połączoną z 
urządzeniami odwadniającymi;

b) Dojazd do terenu z drogi na terenie komunikacji 
01KDd;

5) Zasady i warunki scalania i podziału terenów:
a) Teren wydzielić trwale z działki ewidencyjnej nr 

169/2, linie wydzielenia prostopadłe do granicy 
działki.

4. Teren oznaczony 4 R o powierzchni ok. 38,91 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruktury 

technicznej związanej z funkcjonowaniem ele-
ktrowni wiatrowej – linii kablowych;

3) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasów terenu 
przyległych do terenów komunikacji 01KDd, 
04KDd i 05KDd. Wykonać zgodnie z ustaleniami 
zapisanymi w § 6 p. 9 pp.7.

5. Teren oznaczony symbolem 5EW,R o pow. ok. 18,97 
ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zabudowy elektrowni wia-

trowych na gruntach rolnych;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Ustala się zakaz gromadzenia (przetrzymywania) 

odpadów niebezpiecznych na terenie, w tym 
szczególnie odpadów powstających w czasie 
prowadzenia konserwacji, obsługi okresowej i 
usuwania awarii stacji transformatorowej przez 
personel obsługujący;

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) Ustala się następujące nieprzekraczalne linie 

zabudowy: – od zachodu: nieprzekraczalna 
linia zabudowy w odległości 50,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem 4 R, jak na rysunku planu 
(załącznik nr 1); – od północy: nieprzekraczalna 
linia zabudowy po granicy działki ewidencyjnej 
nr 173 z działką ewidencyjną nr 172/4, jak na 

rysunku planu (załącznik nr 1); – od wschodu: 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 50,0 
m od linii rozgraniczającej z terenem 04KDd, jak 
na rysunku planu (załącznik nr 1); – od południa: 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 50,0 
m od linii rozgraniczającej z terenem komunikacji 
05KDd na odcinku długości 60,0 m, dalej łączy do 
granicy działek ewidencyjnych nr 175 i 177, jak na 
rysunku planu (załącznik nr 1);

b) Dopuszcza się ustawienie na terenie do 2 ele-
ktrowni wiatrowych; Proponowane rejony loka-
lizacji EW01, EW02 wskazano na rysunku planu 
(załącznik nr 1);

c) Minimalna odległość między wieżami elektrowni 
– 400 m;

4) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dostęp do elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w 

rejonie EW01 dojazdem technicznym o szerokości 
3,0 m i długości około 200 m, włączonym do drogi 
na terenie komunikacji 04KDd; Proponowany 
przebieg dojazdu wskazano na rysunku planu 
(załącznik nr 1);

b) Dostęp do elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w 
rejonie EW02 dojazdem technicznym o szerokości 
3,0 m i długości około 80 m włączonym do drogi 
na terenie komunikacji 04KDd; Proponowany 
przebieg dojazdu wskazano na rysunku planu 
(załącznik nr 1);

5) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Dla realizacji budowli i montażu elektrowni wia-

trowych, do rejonów posadowienia EW wykonać 
tymczasowe dojazdy o szerokości 5,0 m. i us-
talonym przebiegu jak w p. 5) a) i b). Z dojazdów 
usunąć warstwę humusu, utwardzić żwirem 
lub ułożyć tymczasową nawierzchnię z płyt bu-
dowlanych. Po zakończeniu prac budowlanych 
teren przywrócić do użytkowania rolniczego 
pozostawiając dojazdy techniczne (jak w p. 5);

b) Na potrzeby prowadzenia robót budowlanych 
i montażowych wykonać tymczasowe place 
manewrowo – składowe w strefach technicznych 
elektrowni wiatrowych. Po zakończeniu budowy 
i rozpoczęciu eksploatacji parku wiatrowego 
grunty zbędne dla eksploatacji EW przywrócić do 
użytkowania rolniczego;

c) Na potrzeby transportu technologicznego do-
puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenów komunikacji 04KDd i 
05KDd; Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisa-
nymi w § 6 p. 9 pp.7.

6. Teren oznaczony symbolem 6ZLd o powierzchni ok. 9,1 
ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zieleni leśnej, w tym wnioskow-

anych zalesień;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Zachować istniejącą na części terenu zieleń 

leśną;
b) Pozostałą część terenu zalesić, stosując optymalny 

skład gatunkowy drzewostanów i ich strukturę 
zmieszania;

c) Dolesienia na pasach terenu przyległych do terenu 
komunikacji 04KDd oraz do terenu 9 R wykonać 
po zakończeniu montażu elektrowni wiatrowych;

d) Po dokonaniu zalesienia prowadzić na całym 

Poz. 1246



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 74 — 8347 —

terenie pielęgnację upraw i gospodarkę leśną 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami;

7. Teren oznaczony 7 R o powierzchni ok. 15,0 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarow-

ania terenu:
a) Nie dopuszcza się realizacji budynków w odległości 

mniejszej, niż 50,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem 8 R,KD;

3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruktury 

technicznej związanej z funkcjonowaniem ele-
ktrowni wiatrowej – linii kablowych.

8. Teren oznaczony 8 R,KD o powierzchni ok. 2,91 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej stanowiący 

rezerwę pod rozbudowę drogi krajowej nr 22 do para-
metrów klasy S – obwodnicy miasta Człuchowa;

2) Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) Ustala się całkowity zakaz zabudowy na terenie;

3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych. Kable 
prowadzić w kanałach prefabrykowanych, prosto-
padle do dłuższych granic terenu;

9. Teren oznaczony 9 R o powierzchni ok. 12,25 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarow-

ania terenu:
a) Nie dopuszcza się realizacji budynków w odległości 

mniejszej niż 50,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem 14 R,KD;

3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruktury 

technicznej związanej z funkcjonowaniem ele-
ktrowni wiatrowej – linii kablowych;

4) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 04KDd; 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 9 pp.7.

10. Teren oznaczony 10 R o powierzchni ok. 4,06 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych;

3) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 06KDd; 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 9 pp.7.

11. Teren oznaczony 11 R o powierzchni ok. 23,27 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu
a) Nie dopuszcza się realizacji budynków w 

odległości mniejszej, niż 50,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem 12 R,KD;

3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych;

4) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasów terenu 
przyległych do terenów komunikacji 05KDd i 
06KDd; Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisa-
nymi w § 6 p. 9 pp.7.

12. Teren oznaczony 12 R,KD o powierzchni ok. 2,15 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej stanowiący 

rezerwę pod rozbudowę drogi krajowej nr 22 
do parametrów klasy S – obwodnicy miasta 
Człuchowa;

2) Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) Ustala się całkowity zakaz zabudowy na te-

renie;
3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych. Kable 
prowadzić w kanałach prefabrykowanych, 
prostopadle do dłuższych granic terenu;

13. Teren oznaczony 13 R o powierzchni ok. 2,76 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:
a) Nie dopuszcza się realizacji budynków w 

odległości mniejszej niż 50,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem 12 R,KD.

14. Teren oznaczony 14 R,KD o powierzchni ok. 4,97 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej stanowiący 

rezerwę pod rozbudowę drogi krajowej nr 22 
do parametrów klasy S – obwodnicy miasta 
Człuchowa;

2) Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) Ustala się całkowity zakaz zabudowy na te-

renie;
3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych. Kable 
prowadzić w kanałach prefabrykowanych, 
prostopadle do dłuższych granic terenu.

15. Teren oznaczony 15 R o powierzchni ok. 2,25 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
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2) W zakresie kształtowania zabudowy i zagospo-
darowania terenu:
a) Nie dopuszcza się realizacji budynków w 

odległości mniejszej, niż 50,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem 16ZLd;

3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych.

16. Teren oznaczony symbolem 16ZLd o powierzchni ok. 
3,52 ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zieleni leśnej, w tym wni-

oskowanych zalesień;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Teren zalesić, stosując optymalny skład ga-

tunkowy drzewostanów i ich strukturę zmiesza-
nia;

b) Po dokonaniu zalesienia prowadzić na terenie 
pielęgnację upraw i gospodarkę leśną zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

17. Teren oznaczony 17 R o powierzchni ok. 14,62 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:
a) Nie dopuszcza się realizacji budynków w 

odległości mniejszej, niż 50,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem 16ZLd;

3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych.

18. Teren oznaczony 18 R o powierzchni ok. 36,46 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:
a) Nie dopuszcza się realizacji budynków w 

odległości mniejszej, niż 50,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem 8 R,KD;

3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych.

19. Teren oznaczony 19 R o powierzchni ok. 32,03 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:
a) Nie dopuszcza się realizacji budynków w 

odległości mniejszej, niż 50,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem 20ZLd;

3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Zachowuje się do dalszego użytkowania 

przebiegającą przez teren linię elektroenergetyczną 
i dopuszcza się modernizacje tej linii;

b) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-
tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych.

20. Teren oznaczony symbolem 20ZLd o powierzchni ok. 
1,66 ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zieleni leśnej – wnioskowan-

ych zalesień;

2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:
a) Teren zalesić, stosując optymalny skład ga-

tunkowy drzewostanów i ich strukturę zmiesza-
nia;

b) Po dokonaniu zalesienia prowadzić na całym 
terenie pielęgnację upraw i gospodarkę leśną 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami.

21. Teren oznaczony 21 R o powierzchni ok. 1,8 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;

22. Teren oznaczony symbolem 22EW,R o pow. ok. 159,10 
ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zabudowy elektrowni wia-

trowych na gruntach rolnych;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Ustala się zakaz gromadzenia (przetrzymywania) 

odpadów niebezpiecznych na terenie, w tym 
szczególnie odpadów powstających w czasie 
prowadzenia konserwacji, obsługi okresowej i 
usuwania awarii stacji transformatorowej przez 
personel obsługujący;

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) Ustala się następujące nieprzekraczalne linie 

zabudowy: – od zachodu: nieprzekraczalna linia 
zabudowy wzdłuż granicy działek ewidencyjnych 
nr 327/11 i 327/12 i dalej w odległości 180,0 m 
od linii rozgraniczającej z terenem 14 R,KD, 
jak na rysunku planu (załącznik nr 1); – od 
północy: nieprzekraczalna linia zabudowy w 
odległości 150,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem 18 R; nieprzekraczalna linia zabudowy 
w odległości 50,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem komunikacji 08KDd, nieprzekraczalne 
linie zabudowy w odległości 70,0 m i 190,0 
m od linii rozgraniczającej z terenem 19 R, 
jak na rysunku planu (załącznik nr 1); – od 
wschodu: nieprzekraczalna linia zabudowy w 
odległości 380,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem komunikacji 09KDd, nieprzekraczalna 
linia zabudowy w odległości 50,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenami komunikacji 012KDd 
i 013KDd, jak na rysunku planu (załącznik nr 1); 
— od południa: nieprzekraczalna linia zabudowy 
w odległości 120,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem 25 R; nieprzekraczalna linia zabudowy 
w odległości 50,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem 24 R, jak na rysunku planu (załącznik 
nr 1);

b) Dopuszcza się ustawienie na terenie 10 ele-
ktrowni wiatrowych;

c) Minimalna odległość elektrowni – 400,0 m;
4) Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) Ustala się całkowity zakaz zabudowy w odległości 

50,0 m od linii rozgraniczającej z terenem 14 
R,KD;

5) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dla zapewnienia dostępu do elektrowni 

wiatrowych w rejonach od EW03 do EW012 
urządzić na terenie dojazdową magistralę 
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obwodową o szerokości 4,0 m, do której zostaną 
włączone dojazdy techniczne o szerokości 3,0 m. 
Magistralę poprowadzić w sposób następujący: 
– Od drogi 013 KDd po śladzie istniejącej 
drogi polnej niewydzielonej ewidencyjnie 
przebiegającej wzdłuż granicy obrębów Brzeźno 
i Jęczniki Wielkie, stanowiącej przedłużenie 
drogi przebiegającej na terenie komunikacji 
015KDd, jak na rysunku planu (załącznik nr 
1); – dalej po śladzie istniejącej drogi polnej 
niewydzielonej ewidencyjnie przebiegającej 
wzdłuż granicy działek ewidencyjnych nr 327/14 i 
327/7, stanowiącej przedłużenie drogi na terenie 
komunikacji 011KDd, jak na rysunku planu 
(załącznik nr 1); – po terenie działki ewidencyjnej 
nr 327/7 równolegle do linii rozgraniczającej z 
terenem 25 R równolegle do tej linii. Magistralę 
włączyć ponownie do drogi gminnej na terenie 
013KDd, jak na rysunku planu (załącznik nr 1);

b) Dostęp do elektrowni wiatrowej zlokalizow-
anej w rejonie EW012 dojazdem technicznym 
o szerokości 3,0 m i długości około 80 m 
włączonym prostopadle do drogi przebiegającej 
na terenie komunikacji 08KDd; Proponowany 
przebieg dojazdu wskazano na rysunku planu 
(załącznik nr 1);

c) Dostęp do elektrowni wiatrowych zlokalizow-
anych w rejonach EW03 – EW011 dojazdami 
technicznymi o szerokości 3,0 m i długości: EW03 
– około 85 m, EW04 – około 350 m, EW05 – około 
120 m, EW06 – około 20 m, EW07 – około 200 m, 
EW08 – około 100 m, EW09 – około 35 m, EW010 
– około 20 m, EW011 – około 35 m włączonymi 
prostopadle do planowanej dojazdowej mag-
istrali obwodowej; Proponowany przebieg 
dojazdów wskazano na rysunku planu (załącznik 
nr 1);

d) Zachowuje się do dalszego użytkowania 
istniejącą linię elektroenergetyczną 15kV. Do-
puszcza się modernizację linii;

e) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruktury 
technicznej związanej z funkcjonowaniem elektrowni 
wiatrowej – linii kablowych. Linie prowadzić wzdłuż 
dojazdów technicznych;

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Dla realizacji budowli i montażu elektrowni wia-

trowych, do rejonów posadowienia EW wykonać 
tymczasowe dojazdy o szerokości 5,0 m i prze-
biegach ustalonych w p. 5). Z dojazdów usunąć 
warstwę humusu, utwardzić żwirem lub ułożyć 
tymczasową nawierzchnię z płyt budowlanych. 
Po zakończeniu prac budowlanych przywrócić do 
użytkowania rolniczego, pozostawiając dojazdy 
techniczne (jak w p. 5);

b) Na potrzeby prowadzenia robót budowlanych 
i montażowych wykonać tymczasowe place 
manewrowo – składowe w strefach technicznych 
elektrowni wiatrowych. Po zakończeniu budowy 
i rozpoczęciu eksploatacji parku wiatrowego 
grunty zbędne dla eksploatacji EW przywrócić 
do użytkowania rolniczego.

23. Teren oznaczony 23 R o powierzchni ok. 10,60 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

a) Nie dopuszcza się realizacji budynków w 
odległości mniejszej, niż 50,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem 14 R,KD.

24. Teren oznaczony 24 R o powierzchni ok. 22,51 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych;

3) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego 

dopuszcza się przejściowe zajęcie pasów ter-
enu przyległego do granicy planu z działką 
ewidencyjną nr 226/1 oraz do terenu komunikacji 
011KDd; Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisa-
nymi w § 6 p. 9 pp.7.

25. Teren oznaczony 25 R o powierzchni ok. 31,14 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych;

3) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasów terenu 
przyległego do terenów komunikacji 011KDd i 
013KDd; Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisa-
nymi w § 6 p. 9 pp.7.

26. Teren oznaczony 26E o powierzchni ok. 0,66 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren infrastruktury technicznej 

– stacji transformatorowej;
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego:
a) Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w 

odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem 013KDd, jak na rysunku planu (załącznik 
nr 1);

b) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w 
odległości 4,0 m od linii rozgraniczających z 
terenem 25 R, jak na rysunku planu (załącznik 
nr 1);

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) Zabezpieczyć teren przed skażeniem substanc-

jami szkodliwymi mogącym nastąpić w wyniku 
awarii urządzeń;

b) Zebrane wody opadowe i roztopowe ze stanow-
iska transformatora odprowadzić do ziemi po 
ich wcześniejszym oczyszczeniu na lokalnym 
urządzeniu (separatorze);

c) Ustala się zakaz gromadzenia (przetrzymywania) 
odpadów niebezpiecznych na terenie, w tym 
szczególnie odpadów powstających w czasie 
prowadzenia konserwacji, obsługi okresowej i 
usuwania awarii stacji transformatorowej przez 
personel obsługujący;

d) Teren ogrodzić żywopłotem na siatce; Wysokość 
ogrodzenia 2,0 m;

4) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
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a) Na terenie zrealizować stację transformatorową 
składającą się z rozdzielni 110/30kV zabudowanej 
w kontenerze lub budynku prefabrykowanym 
oraz transformatora potrzeb własnych, trans-
formator umieścić nad szczelną misą olejową 
połączoną z urządzeniami odwadniającymi;

b) Dojazd do terenu z drogi na terenie komunikacji 
013KDd.

27. Teren oznaczony 27 R o powierzchni ok. 52,20 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych.

28. Teren oznaczony symbolem 28EW,R o pow. ok. 39,50 
ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zabudowy elektrowni wia-

trowych na gruntach rolnych;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Ustala się zakaz gromadzenia (przetrzymywania) 

odpadów niebezpiecznych na terenie, w tym 
szczególnie odpadów powstających w czasie 
prowadzenia konserwacji, obsługi okresowej i 
usuwania awarii stacji transformatorowej przez 
personel obsługujący;

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) a) Ustala się następujące nieprzekraczalne linie 

zabudowy: – od zachodu: nieprzekraczalna 
linia zabudowy w odległości 50,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem komunikacji 012KDd, 
jak na rysunku planu (załącznik nr 1); – od 
północnego-zachodu nieprzekraczalna linia 
zabudowy w odległości 525,0 m od granicy planu 
z drogą na działce ewidencyjnej nr 233, jak na 
rysunku planu (załącznik nr 1); – od północy: 
nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 
190,0 m oraz w odległości 100,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem 27 R, jak na rysunku 
planu (załącznik nr 1); – od południowego – 
wschodu: nieprzekraczalna linia zabudowy w 
odległości 490,0 m od granicy planu z drogą na 
działce ewidencyjnej nr 233, jak na rysunku planu 
(załącznik nr 1); – od południa: nieprzekraczalna 
linia zabudowy w odległości 50,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem komunikacji 015KDd, 
jak na rysunku planu (załącznik nr 1);

b) Dopuszcza się ustawienie na terenie 3 elektrowni 
wiatrowych;

c) Minimalna odległość między słupami elektrowni 
– 400,0 m;

4) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dostęp do elektrowni wiatrowej zlokalizow-

anej w rejonie EW013 dojazdem technicznym 
o szerokości 3,0 m i długości około 65 m 
włączonym prostopadle do drogi przebiegającej 
na terenie komunikacji 012KDd; Proponowany 
przebieg dojazdu wskazano na rysunku planu 
(załącznik nr 1);

b) Dostęp do elektrowni wiatrowej zlokalizow-
anej w rejonie EW014 dojazdem technicznym 

o szerokości 3,0 m i długości około 330 m 
włączonym do drogi przebiegającej na terenie 
komunikacji 015KDd; Proponowany przebieg 
dojazdu wskazano na rysunku planu (załącznik 
nr 1);

c) Dostęp do elektrowni wiatrowej zlokalizow-
anej w rejonie EW015 dojazdem technicznym 
o szerokości 3,0 m i długości około150 m 
włączonym prostopadle do drogi przebiegającej 
na terenie komunikacji 015KDd; Proponowany 
przebieg dojazdu wskazano na rysunku planu 
(załącznik nr 1);

d) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-
tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych;

5) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Dla realizacji budowli i montażu elektrowni wia-

trowych, do rejonów posadowienia EW wykonać 
tymczasowe dojazdy o szerokości 5,0 m i prze-
biegu ustalonym w p. 5). Z dojazdów usunąć 
warstwę humusu, utwardzić żwirem lub ułożyć 
tymczasową nawierzchnię z płyt budowlanych. 
Po zakończeniu prac budowlanych przywrócić do 
użytkowania rolniczego, pozostawiając dojazdy 
techniczne (jak w p. 5);

b) Na potrzeby prowadzenia robót budowlanych 
i montażowych wykonać tymczasowe place 
manewrowo – składowe w strefach technicznych 
elektrowni wiatrowych. Po zakończeniu budowy 
i rozpoczęciu eksploatacji parku wiatrowego 
grunty zbędne dla eksploatacji EW przywrócić 
do użytkowania rolniczego;

c) Na potrzeby transportu technologicznego do-
puszcza się przejściowe zajęcie pasów terenu 
przyległych do terenów komunikacji 012KDd i 
015KDd; Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisa-
nymi w § 6 p. 9 pp.7.

29. Teren oznaczony symbolem 29EW,R o pow. ok. 29,77 
ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zabudowy elektrowni wia-

trowych na gruntach rolnych;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Ustala się zakaz gromadzenia (przetrzymywania) 

odpadów niebezpiecznych na terenie, w tym 
szczególnie odpadów powstających w czasie 
prowadzenia konserwacji, obsługi okresowej i 
usuwania awarii stacji transformatorowej przez 
personel obsługujący;

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) Ustala się następujące nieprzekraczalne linie 

zabudowy: – od zachodu: nieprzekraczalna 
linia zabudowy wzdłuż granicy działek ewiden-
cyjnych nr 330 i 331, jak na rysunku planu 
(załącznik nr 1); – od północnego zachodu i od 
północy: nieprzekraczalne linie zabudowy w 
odległości 50,0 m od linii rozgraniczających z 
terenami komunikacji 013KDd i 015KDd, jak na 
rysunku planu (załącznik nr 1) ; – od wschodu: 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 
40 m w kierunku wschodnim od granicy działki 
ewidencyjnej nr 333, jak na rysunku planu 
(załącznik nr 1); – od południa: nieprzekraczalna 

Poz. 1246



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 74 — 8351 —

linia zabudowy w odległości 50,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem komunikacji 014KDd, 
jak na rysunku planu (załącznik nr 1);

b) Dopuszcza się ustawienie na terenie 2 elektrowni 
wiatrowych;

c) Minimalna odległość elektrowni – 400,0 m;
4) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dostęp do elektrowni wiatrowej zlokalizow-

anej w rejonie EW016 dojazdem technicznym 
o szerokości 3,0 m i długości około 65 m 
włączonym do drogi przebiegającej na terenie 
komunikacji 014KDd; Proponowany przebieg 
dojazdu wskazano na rysunku planu (załącznik 
nr 1);

b) Dostęp do elektrowni wiatrowej zlokalizow-
anej w rejonie EW017 dojazdem technicznym 
o szerokości 3,0 m i długości około 65 m 
włączonym do drogi przebiegającej na terenie 
komunikacji 014KDd; Proponowany przebieg 
dojazdu wskazano na rysunku planu (załącznik 
nr 1);

c) Zachowuje się do dalszego użytkowania 
istniejącą linię elektroenergetyczną 15kV. Do-
puszcza się modernizację linii przez jej skablow-
anie i poprowadzenie wzdłuż terenu komunikacji 
013KDd;

d) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-
tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych;

5) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Dla realizacji budowli i montażu elektrowni wia-

trowych, do rejonów posadowienia EW wykonać 
tymczasowe dojazdy o szerokości 5,0 m o prze-
biegu ustalonym w p. 5). Z dojazdów usunąć 
warstwę humusu, utwardzić żwirem lub ułożyć 
tymczasową nawierzchnię z płyt budowlanych. 
Po zakończeniu prac budowlanych przywrócić do 
użytkowania rolniczego, pozostawiając dojazdy 
techniczne (jak w p. 5);

b) Na potrzeby prowadzenia robót budowlanych 
i montażowych wykonać tymczasowe place 
manewrowo – składowe w strefach technicznych 
elektrowni wiatrowych. Po zakończeniu budowy 
i rozpoczęciu eksploatacji parku wiatrowego 
grunty zbędne dla eksploatacji EW przywrócić 
do użytkowania rolniczego;

c) Na potrzeby transportu technologicznego do-
puszcza się przejściowe zajęcie pasów terenu 
przyległych do terenów komunikacji 013KDd, 
014KDd i 015KDd; Wykonać zgodnie z ustaleni-
ami zapisanymi w § 6 p. 9 pp.7.

30. Teren oznaczony symbolem 30ZL o powierzchni ok. 
2,77 ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zieleni leśnej;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Zachować istniejącą na terenie zieleń leśną;
b) Prowadzić na całym terenie gospodarkę leśną 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami;

c) Zabezpieczyć drzewa o obwodzie przekraczającym 
50 cm rosnące w pasach terenu przyległych do 
terenów komunikacji 013KDd i 014KDd przed 
zniszczeniem lub uszkodzeniem podczas trans-

portu technologicznego;
3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Zachowuje się do dalszego użytkowania 

istniejącą linię elektroenergetyczną 15kV. Do-
puszcza się modernizację linii przez jej skablow-
anie i poprowadzenie wzdłuż terenu komunikacji 
013KDd

4) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasów terenu 
przyległych do terenów komunikacji 013KDd 
oraz 014KDd; Wykonać zgodnie z ustaleniami 
zapisanymi w § 6 p. 9 pp.7.

31. Teren oznaczony symbolem 31ZLd o powierzchni ok. 
10,83 ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zieleni leśnej, w tym wni-

oskowanych zalesień;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Zachować istniejącą na części terenu zieleń 

leśną;
b) Zabezpieczyć drzewa o obwodzie przekraczającym 

50 cm rosnące w pasie terenu przyległym do 
terenu komunikacji 014KDd przed zniszczeniem 
lub uszkodzeniem podczas transportu techno-
logicznego;

c) Pozostałą część terenu zalesić, stosując opty-
malny skład gatunkowy drzewostanów i ich 
strukturę zmieszania;

d) Po dokonaniu zalesienia prowadzić na całym 
terenie pielęgnację upraw i gospodarkę leśną 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami;

3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Zachowuje się do dalszego użytkowania i do-

puszcza skablowanie istniejącej linii elektroen-
ergetycznej 15kV.

32. Teren oznaczony 32 R, o powierzchni ok. 0,83 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Zachowuje się do dalszego użytkowania i do-

puszcza modernizację istniejącej linii elektroen-
ergetycznej 15kV.

33. Teren oznaczony 33 R, o powierzchni ok. 38,94 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych;

3) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasów terenu 
przyległego do terenów komunikacji 014KDd; 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 9 pp.7.

34. Teren oznaczony symbolem 34ZLd o powierzchni ok. 
10,83 ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren wnioskowanych zalesień;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-
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brazu kulturowego:
a) Teren zalesić, stosując optymalny skład ga-

tunkowy drzewostanów i ich strukturę zmiesza-
nia;

b) Po dokonaniu zalesienia prowadzić na całym 
terenie pielęgnację upraw i gospodarkę leśną 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami;

c) Zalesienia na pasie terenu przyległym do terenu 
komunikacji 015KDd wykonać po zakończeniu 
montażu elektrowni wiatrowych;

3) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 015KDd; 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 9 pp.7.

35. Teren oznaczony symbolem 35ZLd o powierzchni ok. 
0,63 ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren wnioskowanych zalesień;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Teren zalesić, stosując optymalny skład ga-

tunkowy drzewostanów i ich strukturę zmiesza-
nia;

b) Po dokonaniu zalesienia prowadzić na całym 
terenie pielęgnację upraw i gospodarkę leśną 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami;

36. Teren oznaczony 36 R o powierzchni ok. 5,96 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych.

37. Teren oznaczony 01KDd o powierzchni ok. 0,62 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać wzmocnienie nawierzchni 

poprzez ułożenie nawierzchni z zagęszczonego 
żwiru lub z płyt drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

38. Teren oznaczony 02KDd o powierzchni ok. 0,21 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających terenu.
39. Teren oznaczony 03KDd o powierzchni ok. 0,44 ha. 

Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających terenu.
40. Teren oznaczony 04KDd o powierzchni ok. 1,61 ha. 

Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać wzmocnienie nawierzchni 

poprzez ułożenie nawierzchni z zagęszczonego 
żwiru lub z płyt drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

41. Teren oznaczony 05KDd o powierzchni ok. 0,76 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać wzmocnienie nawierzchni 

poprzez ułożenie nawierzchni z zagęszczonego 
żwiru lub z płyt drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

42. Teren oznaczony 06KDd o powierzchni ok. 0,18 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać wzmocnienie nawierzchni 

poprzez ułożenie nawierzchni z zagęszczonego 
żwiru lub z płyt drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

43. Teren oznaczony 07KDd o powierzchni ok. 1,42 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających terenu.
44. Teren oznaczony 08KDd o powierzchni ok. 0,89 ha. 

Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać wzmocnienie nawierzchni 

poprzez ułożenie nawierzchni z zagęszczonego 
żwiru lub z płyt drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

45. Teren oznaczony 09KDd o powierzchni ok. 0,25 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających terenu.
46. Teren oznaczony 010KDd o powierzchni ok. 0,20 ha. 

Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
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technicznej w liniach rozgraniczających terenu.
47. Teren oznaczony 011KDd o powierzchni ok. 0,31 ha. 

Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać wzmocnienie nawierzchni 

poprzez ułożenie nawierzchni z zagęszczonego 
żwiru lub z płyt drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

48. Teren oznaczony 012KDd o powierzchni ok. 0,85 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać wzmocnienie nawierzchni 

poprzez ułożenie nawierzchni z zagęszczonego 
żwiru lub z płyt drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

49. Teren oznaczony 013KDd o powierzchni ok. 0,94ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać wzmocnienie nawierzchni 

poprzez ułożenie nawierzchni z zagęszczonego 
żwiru lub z płyt drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

50. Teren oznaczony 014KDd o powierzchni ok. 0,82 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać wzmocnienie nawierzchni 

poprzez ułożenie nawierzchni z zagęszczonego 
żwiru lub z płyt drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

51. Teren oznaczony 015KDd o powierzchni ok. 1,24 ha.
   Dla terenu ustala się:

1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 
drogi dojazdowej;

2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać wzmocnienie nawierzchni 

poprzez ułożenie nawierzchni z zagęszczonego 
żwiru lub z płyt drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu

52. Teren oznaczony 016KDd o powierzchni ok. 0,55 ha. 
   Dla terenu ustala się:

1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 
drogi dojazdowej;

2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać wzmocnienie nawierzchni 

poprzez ułożenie nawierzchni z zagęszczonego 
żwiru lub z płyt drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

Rozdział 3
Ustalenia końcowe

§ 8

1. Na cele nierolnicze i nieleśne przeznacza się:
1) 0,075 ha gruntów ornych klasy RIIIb;
2) 3,865 ha gruntów ornych klasy RIVa;
3) 1,785 ha gruntów ornych klasy RIVb;
4) 1,968 ha gruntów ornych klasy RV; We fragmentach, 

gdzie żaden nie przekracza powierzchni 0,5 ha
2. Po zakończeniu eksploatacji elektrowni i jej demontażu, 

grunty należy przywrócić do użytkowania rolniczego.
3. Do zalesienia przeznacza się:

1) 0,084 ha gruntów ornych klasy RIVb;
2) 0,07 ha pastwiska klasy PsIV;
3) 20,699 ha gruntów ornych klasy RV;
4) 2,80 ha gruntów ornych klasy RVI;

§ 9

1. Ustala się dla gruntów objętych planem stawkę 
w wysokości 1% służącą naliczeniu jednorazowej opłaty 

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 10

1. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

2. Uchwała podlega opublikowaniu na stronie interneto-
wej gminy Człuchów.

 Przewodniczący
Rady Gminy

Andrzej Bachan

Poz. 1246
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIII/307/10
Rady Gminy Człuchów
z dnia 10 marca 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych 
Brzeźno, Ględowo, Jęczniki Wielkie i Rychnowy

  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 z późn. zm.) określa się następujący sposób 
realizacji oraz zasady fi nansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy:
Zgodnie z ustaleniami niniejszego planu oraz prognozą 
skutków fi nansowych uchwalenia planu, gmina nie ponie-
sie wydatków fi nansowych z budżetu gminy na realizację 
infrastruktury technicznej. Koszty tej realizacji poniesie 
inwestor.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIII/307/10
Rady Gminy Człuchów
z dnia 10 marca 2010 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Brzeźno, 
Ględowo, Jęczniki Wielkie i Rychnowy
  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 późn. zm.) Rada Gminy Człuchów 
rozstrzyga, co następuje:
Do projektu planu, wyłożonego do publicznego wglądu z 
prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko 
nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowią-
cym integralną część dokumentacji formalno-prawnej prac 
planistycznych.

Poz. 1246, 1247
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 UCHWAŁA Nr XLIII/308/10
Rady Gminy Człuchów
 z dnia 10 marca 2010 r.

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych 
Dębnica, Ględowo, Jęczniki Wielkie, Skarszewo i Wierzchowo.

  Na podstawie: art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113poz. 984, Nr 214 poz. 1806, 
Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 
2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. 2004 r. Nr 116 poz. 1203, 
Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. 
U. 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) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717, zmiany: 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), Na wniosek Wójta Gminy 
Człuchów, Rada Gminy Człuchów uchwala, Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów 
w obrębach geodezyjnych Dębnica, Ględowo, Jęczniki 
Wielkie, Skarszewo i Wierzchowo.

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1

1. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/113/2008 Rady Gminy Człu-
chów z dnia 13 lutego 2008 r., w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Człuchów w obrębach geodezyj-
nych Dębnica, Ględowo, Jęczniki Wielkie, Skarszewo i 
Wierzchowo – po stwierdzeniu zgodności ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Człuchów, uchwałą nr III/19/02 Rady 
Gminy Człuchów z dnia 20 grudnia 2002 r., zmienionego 
uchwałą nr XLIII/306/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 

10 marca 2010 r., uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego fragmentu gminy Człuchów 
w obrębach geodezyjnych Dębnica, Ględowo, Jęczniki 
Wielkie, Skarszewo i Wierzchowo.

2. Plan obowiązuje na obszarze o łącznej powierzchni 
1 059,304 ha, którego granice ustala rysunek planu, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Integralnymi częściami planu są: niniejsza uchwała oraz 
następujące załączniki do uchwały:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony na mapie 

planistycznej w skali 1: 2 000, zawierający wyrys z 
obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Człu-
chów;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasad ich fi nansowania;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrze-
nia uwag zgłoszonych do projektu planu.

4) Przedmiotem planu są ustalenia dla terenów, gdzie 
będzie zlokalizowany park elektrowni wiatrowych, 
terenów infrastruktury technicznej, terenów komu-
nikacji, terenów produkcji rolnej i terenów leśnych.

5) Zakres ustaleń planu jest zgodny z art. 15 ust. 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym.

§ 2

1. Na rysunku, o którym mowa w § 1 ust. 3, p.1, następują-
ce oznaczenia grafi czne są obowiązującymi ustaleniami 
planu:
a) granice planu,
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

i różnych zasadach zagospodarowania,
c) oznaczenia cyfrowo-literowe terenów wydzielonych 

liniami rozgraniczającymi linie zabudowy nieprzekra-
czalne,
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d) granice strefy częściowej ochrony archeologiczno 
– konserwatorskiej WII i ograniczonej ochrony ar-
cheologiczno – konserwatorskiej WIII.

2. Przebieg granic planu ustalono po granicach ewidencyj-
nych lub granicach użytków, a w pozostałych przypad-
kach prostopadle lub równolegle do sąsiednich granic 
ewidencyjnych.

3. Przebieg linii rozgraniczających tereny o różnych 
funkcjach ustalono po granicach ewidencyjnych lub 
granicach użytków a tam, gdzie nie było to możliwe, 
prostopadle lub równolegle do sąsiednich granic ewi-
dencyjnych.

4. W przypadkach, gdy granice planu i linie rozgranicza-
jące tereny o różnych funkcjach nie są tożsame z po-
działami ewidencyjnymi, dla odczytania geodezyjnego 
przyjmuje się położenie osi linii.

5. Treść rysunku planu obowiązuje w takim zakresie, w 
jakim odwołują się do niego przepisy niniejszej uchwa-
ły.

§ 3

1. Nie są ustaleniami planu wymienione poniżej elementy, 
oznaczone na rysunku planu w części informacyjnej. 
Ostateczne ich rozmieszczenie wskażą projekty tech-
niczne, których rozwiązania nie mogą naruszać ustaleń 
planu: – rejony proponowanej lokalizacji elektrowni 
wiatrowych i ich oznaczenia cyfrowo-literowe; – pro-
ponowane rozmieszczenie dojazdów technicznych 
wykonanych dla potrzeb robót budowlanych i montażu 
elektrowni wiatrowych oraz ich późniejszej obsługi.

§ 4

1. Ilekroć w uchwale mowa jest o: – nieprzekraczalnej 
linii zabudowy – oznacza to linię, której nie może 
przekroczyć żaden nadziemny ani podziemny 
element budowli; Może natomiast poza tę linię 
wykraczać śmigło wirnika w czasie obrotu turbiny 
w płaszczyźnie poziomej. Poza nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy dopuszcza się realizację sieci 
elektroenergetycznych, a także budynków gospodar-
czych służących potrzebom gospodarstw rolnych, 
których grunty znalazły się w granicach planu, pod 
warunkiem, że budynki te nie są przeznaczone na 
stały pobyt ludzi; – elektrowni wiatrowej – jest to 
urządzenie przetwarzające energię mechaniczną wia-
tru na energię elektryczną, składające się z budowli 
posiadającej część nadziemną i podziemną, turbiny 
z wirnikiem oraz urządzeń technicznych sterujących 
pracą turbiny i przekazujących wytworzony prąd; 
– strefi e technicznej elektrowni wiatrowej – jest to 
obszar o powierzchni 0,25 ha, wyznaczony w projek-
cie technicznym w bezpośrednim otoczeniu wieży 
elektrowni wiatrowej w celu umożliwienia właściwej 
eksploatacji i zapewnienia bezpieczeństwa; – parku 
elektrowni wiatrowych – jest to zespół elektrowni 
wiatrowych połączonych siecią elektroenergetyczną, 
wyposażony w urządzenia techniczne niezbędne do 
sterowania jego pracą, integrowania oraz przeka-
zywania wytworzonej energii elektrycznej do sieci 
operatora.

2. Poza wyżej wymienionymi, w uchwale użyte są inne 
pojęcia i określenia, defi niowane w ustawach, w tym 
szczególnie w ustawie o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, prawie budowlanym, prawie 
ochrony środowiska oraz prawie energetycznym.

Rozdział 2
Ustalenia dla terenów 

wydzielonych liniami rozgraniczającymi

§ 5

1.1. Ustala się podział obszaru planu na 74 tereny wy-
dzielone liniami rozgraniczającymi i wyróżnione 
oznaczeniami cyfrowo – literowymi, w tym: – 12 te-
renów zabudowy elektrowni wiatrowych na gruntach 
rolnych, oznaczonych EW, R; – 24 terenów produkcji 
rolnej, oznaczone R; – 5 terenów produkcji rolnej sta-
nowiących rezerwę pod rozbudowę drogi krajowej nr 
22 (obwodnica miasta Człuchowa), oznaczonych R, KD; 
– 1 teren leśny, oznaczony ZL; – 1 teren infrastruktury 
technicznej, oznaczony E; – 5 terenów zieleni natural-
nej, oznaczone ZN; – 2 tereny wód powierzchniowych, 
oznaczone Ws; – 24 tereny komunikacji – istniejących 
dróg dojazdowych rolniczych, oznaczone KDd.

2. Poniżej zawarte zasady i ustalenia obowiązują w całym 
obszarze planu (§ 6) oraz dla poszczególnych terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczającymi (§ 7).

§ 6

  Ustalenia obowiazujące w całym obszarze planu

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
Elementami kształtującymi ład przestrzenny w obszarze 
objętym planem są: – Linie rozgraniczające tereny o 
różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospoda-
rowania; – Nieprzekraczalne linie zabudowy; – Szcze-
gółowe ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenów, zapisane w p. 2 – 8.

2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
1) Teren planu położony jest poza obszarami objętymi 

prawną ochroną zasobów środowiska i przyrody. 
Najbliżej położonym przyrodniczym obszarem 
prawnie chronionym jest Obszar Chronionego Krajo-
brazu „Zespół Jezior Człuchowskich na południowy-
wschód od Człuchowa” oddalony od obszaru planu 
360 m.

2) Południowo – wschodnia część terenu objętego 
planem znajduje się w granicach projektowanego mi-
gracyjnego korytarza ekologicznego dużych zwierząt 
„Pomorze 2” łączącego Europejską Sieć Natura 2000 
w Polsce; Ustalenia planu zapewniają zachowanie 
drożności korytarza.

3) Najbliżej położonymi obszarami zgłoszonymi do 
objęcia ochroną w systemie Natura 2000 są: pla-
nowany SOOS Las Wolność odległy w linii prostej 
od granic planu o ~7,4 km, planowany SOOS Duży 
Okoń odległy w linii prostej od granic planu o ~8,5 
km, planowany SOOS Czerwona Woda pod Babilo-
nem odległy w linii prostej od granic planu o ~11,0 
km, planowany SOOS Dolina Szczyry odległy w 
linii prostej od granic planu o ~17,6 km, planowany 
SOOS Dolina Debrzynki odległy w linii prostej od 
granic planu o ~13,7 km oraz planowany SOOS Do-
lina Łobżonki odległy w linii prostej od granic planu 
o ~11,5 km. Od dużego obszaru objętego ochroną 
w systemie Natura 2000 OSOP PLB220009 Bory 
Tucholskie teren planu oddalony jest o ~ 9,9 km.

4) Obejmuje się ochroną elementy kulturowego krajo-
brazu rolniczego w granicach planu: oczka wodne 
otoczone zadrzewieniami i zakrzewieniami, poroś-
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  nięte roślinnością doliny cieków wodnych, istnieją-
ce ciągi zadrzewień wzdłuż miedz, traktów, ścieżek 
i dróg publicznych.

  5) Przed posadowieniem budowli elektrowni wiatro-
wych wykonać szczegółowe badania geologiczno 
– inżynierskie.

  6) Po uruchomieniu parku wiatrowego prowadzić 
porealizacyjny monitoring awifauny.

  7) Uciążliwość parku elektrowni wiatrowych, nie może 
powodować przekroczenia standardów jakości 
środowiska, określonych w obowiązujących prze-
pisach, poza terenem, do którego prowadzący park 
elektrowni wiatrowych posiada tytuł.

  8) Usytuowanie elektrowni wiatrowych nie może po-
wodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
hałasu ustalonych w obowiązujących przepisach 
dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej poło-
żonej poza obszarem planu.

  9) Powstające odpady, w tym odpady z intensywnej 
gospodarki rolnej, zbierać w sposób selektywny i 
bezpieczny dla środowiska, a następnie przekazy-
wać do odzysku lub unieszkodliwiania za pośred-
nictwem koncesjonowanego podmiotu gospodar-
czego.

10) Ziemię urodzajną zdjętą z wykopów wykorzystać do 
rekultywacji terenu po zakończeniu robót budow-
lanych.

11) Strefy techniczne elektrowni wiatrowych zabezpie-
czyć przed skażeniem substancjami szkodliwymi 
mogącym nastąpić w wyniku awarii urządzeń. W 
przypadku częściowego utwardzenia powierzchni 
strefy – spływające wody opadowe wymagają pod-
czyszczenia w stopniu zapewniającym spełnienie 
wymagań obowiązujących przepisów odrębnych.

3. Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni pub-
licznych:
1) W obszarze objętym planem, ani też w jego sąsiedz-

twie, nie ustalono obszarów przestrzeni publicznej w 
rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

4. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów ustala się:
1) Wysokość powstających budynków nie więcej, niż 

8,50 m. Dachy na budynkach pochyłe, jednospadowe 
lub dwuspadowe symetryczne.

2) Powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku 
nieprzekraczająca 200 m2.

5. Zasady i warunki scalania i podziału terenów:
1) Plan nie ustala wydzieleń odrębnych działek pod 

lokalizacje elektrowni wiatrowych i dojazdów do 
nich. Wyjątek stanowi wydzielenie działki pod loka-
lizowaną stację transformatorową – GPZ „farmowy” 
oraz ustalenia w zakresie podziału działki nr 300/38 
w obrębie geodezyjnym Jęczniki Wielkie

2) Plan nie ustala ograniczeń w zakresie dokonywania 
scaleń i podziałów gruntów rolnych związanych z 
prowadzeniem produkcji rolnej.

6. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudo-
wy:
1) Budowę obiektów wchodzących w skład farmy 

elektrowni wiatrowych dopuszcza się wyłącznie w 
obszarach wyznaczonych przez nieprzekraczalne linie 
zabudowy. Ustalenie nie dotyczy podziemnych kabli 
elektroenergetycznych i dojazdów technicznych do   
rejonów lokalizacji elektrowni wiatrowych;

2) Ustala się zakaz wprowadzania zieleni wysokiej we 

wszelkich formach w promieniu minimum, 500 m od 
miejsca posadowienia słupa elektrowni wiatrowej.

3) W otoczeniu każdej elektrowni wiatrowej, w obszarze 
wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie zabudo-
wy, ustala się strefę techniczną.

4) Strefę techniczną ogrodzić żywopłotem na siatce 
lub oznakować, czytelnie i zrozumiale informując o 
grożącym niebezpieczeństwie.

5) W strefi e technicznej elektrowni wiatrowej ustala 
się zakaz wszelkiej zabudowy, niezwiązanej z jej 
funkcjonowaniem.

6) W strefi e technicznej dopuszcza się prowadzenie 
gospodarki rolnej, pod warunkiem zachowania 
szczególnej ostrożności przy pracach polowych.

7) Na terenach produkcji rolnej R oraz EW,R, za wyjąt-
kiem stref technicznych elektrowni wiatrowych, do-
puszcza się budowę budynków służących produkcji 
rolnej i magazynowaniu płodów rolnych w gospodar-
stwach rolnych, nie przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi; Budynki takie można wznosić również poza 
ustalonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

8) Ustala się zakaz zabudowy przeznaczonej na stały 
pobyt ludzi w całym obszarze planu.

7. Zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej:
1) Zrealizować w granicach planu park elektrowni wia-

trowych, składający się nie więcej niż z 21 elektrowni 
wiatrowych, połączonych siecią kablową 30kV oraz 
integrującej rozdzielni/stacji transformatorowej 
110/30kV. Park przyłączyć linią kablową 110kV prze-
biegającą przez teren 31 r., prostopadle przez teren 
komunikacji 09KDd i dalej przez tereny: 20EW,R i 25 
r., do rozbudowanej istniejącej linii 110kV znajdującej 
się poza obszarem planu.

2) Park wiatrowy może być zrealizowany wyłącznie w 
formie zorganizowanego przedsięwzięcia inwesty-
cyjnego.

3) W elektrowniach wiatrowych zabudować turbiny o 
mocy nieprzekraczającej 2,5 MW i średnicy wirnika 
do 100 m.

4) Ustala się jednakową konstrukcję i wysokość budowli 
elektrowni wiatrowych, w tym:
a) Maksymalną wielkość fundamentu elektrowni 

wiatrowej na 1 000 m2;
b) Wieże elektrowni wiatrowych wykonane z rur 

pełnościennych zbieżnych;
c) Maksymalną wysokość wieży elektrowni wiatro-

wej, mierzoną od poziomu terenu do osi wirnika 
– 120 m;

d) Kolorystykę wież elektrowni wiatrowych utrzy-
maną w tonacji jasnoszarej, szaroniebieskiej lub 
szarozielonej, umożliwiającej wkomponowanie w 
krajobraz.

5) Dostęp do elektrowni wiatrowych, dla celów ich 
bieżącej konserwacji i obsługi okresowej poprzez do-
jazdy techniczne o charakterze dróg wewnętrznych, 
włączone do terenów komunikacji 01KDd, 02KDd, 
04KDd, 05KDd, 09KDd, 012KDd, 014KDd, 015KDd, 
016KDd, 020KDd i 022KDd.

6) Elektrownie wiatrowe stanowią przeszkody lotnicze i 
powinny być wyposażone w znaki przeszkodowe oraz 
oświetlone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W związku z tym: Przed wydaniem pozwolenia na 
budowę projektowane obiekty przekraczające wy-
sokość 50 npt należy zgłosić do Szefostwa Służby 
Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP. Zobowiązuje 
się inwestora do powiadomienia — z minimum 2 
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– miesięcznym wyprzedzeniem – Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 
o przewidywanym terminie ukończenia inwestycji. 
Powiadomienia winny zawierać dane o powstałych 
przeszkodach (liczbie, szczegółowej lokalizacji oraz  
ostatecznej całkowitej wysokości elektrowni wiatro-
wych).

7) Do użytkowania elektrowni wiatrowych można 
przystąpić po wykonaniu i odbiorze technicznym 
włączenia do istniejącej linii 110kV poza obszarem 
planu.

8) Zachowuje się do dalszego użytkowania istniejącą 
sieć drenarską oraz rowy melioracyjne; ewentualna 
ich przebudowa winna zapewnić prawidłowe funk-
cjonowanie sieci. Likwidacja odcinka sieci może 
nastąpić wyłącznie za zgodą Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w 
Gdańsku Terenowy Oddział w Człuchowie, który 
wykreśli zlikwidowane odcinki z ewidencji urządzeń 
melioracji szczegółowych.

9) Zachowuje się do dalszego użytkowania przebiega-
jące w obszarze planu magistrale i sieci rozdzielcze 
infrastruktury technicznej oraz dopuszcza się ich 
modernizację i rozbudowę; Należy zapewnić dostęp 
do sieci infrastruktury technicznej ich zarządcom dla 
celów konserwacji i bieżących remontów.

8. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
1) Przed przystąpieniem do budowy parku elektrowni 

wiatrowych dopuszcza się na terenie umieszczenie 
wież do pomiaru siły wiatru.

2) Inwestor w porozumieniu z zarządcą drogi krajowej 
dostosuje zjazd z drogi krajowej nr 25 w miejsco-
wości Ględowo na drogę zlokalizowaną na działce 
ewidencyjnej nr 302 poza obszarem planu w obrębie 
Ględowo, dla potrzeb transportu ciężkich elementów 
budowlanych. Po zakończeniu montażu zjazd przy-
wrócić do stanu poprzedniego.

3) Inwestor w porozumieniu z zarządcą drogi wojewódz-
kiej dostosuje zjazdy:  – z drogi wojewódzkiej nr 188 
w miejscowości Dębnica na drogę zlokalizowaną na 
działce ewidencyjnej nr 272 w obrębie Dębnica, – z 
drogi wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Dębnica 
na drogę zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 
231/1 poza obszarem planu w obrębie Dębnica, dla 
potrzeb transportu ciężkich elementów budowla-
nych. Po zakończeniu montażu zjazd przywrócić do 
stanu poprzedniego.

4) Inwestor w porozumieniu z Urzędem Gminy Człu-
chów dostosuje drogi gminne na działkach ewiden-
cyjnych nr: 400/1 – 01KDd i 354/1 – 022KDd w obrębie 
geodezyjnym Dębnica, 316/2 – 01KDd, 315 – 02KDd, 
313 – 04KDd w obrębie geodezyjnym Ględowo, 285 
– 05KDd, 286 – 05KDd, 288 – 08KDd, 302 – 09KDd, 244 
– 012KDd, 313 – 015KD, 314 – 016KDd, 323 – 017KDd, 
246 – 018KDd, 263 – 020KDd, 386/2 – 021KDd i 374 
– 022KDd w obrębie geodezyjnym Jęczniki Wiel-
kie, 1/2 – 05KDd, 70/1 – 07KDd, 14/1 – 09KDd i 69 
– 014KDd w obrębie geodezyjnym Skarszewy, 615 
– 021KDd w obrębie geodezyjnym Wierzchowo, oraz 
drogi gminne na działkach ewidencyjnych nr 231, 
354 i 272 w obrębie geodezyjnym Dębnica, a także 
na działkach ewidencyjnych nr 315 i 316 w obrębie   
geodezyjnym Ględowo zlokalizowanymi poza obsza-
rem planu dla potrzeb transportu ciężkich elementów 
budowlanych.

5) Na potrzeby prowadzenia transportu technolo-

gicznego dopuszcza się wzmocnienie istniejących, 
niewydzielonych ewidencyjnie dróg polnych o na-
wierzchni gruntowej. Może to mieć miejsce wyłącz-
nie po wyrażeniu zgody przez właścicieli gruntów. 
Wzmocnienie nawierzchni nie może spowodować 
zmiany stosunków wodnych, w tym szczególnie 
powstawania zastoisk wody oraz zalewania upraw;   
Po zakończeniu robót budowlanych, grunty należy 
zrekultywować i przywrócić do użytkowania rolni-
czego, przy zachowaniu drożności dróg polnych 
istniejących przed rozpoczęciem robót.

6) Na potrzeby prowadzenia transportu technologicz-
nego w okresie budowy dopuszcza się przejściowe 
zajęcie pasów terenu przyległych do istniejących 
dróg gminnych, wykraczających poza ich granice 
ewidencyjne. Może to mieć miejsce wyłącznie po 
wyrażeniu zgody przez właścicieli zajętych gruntów. 
Nie może to spowodować zmiany stosunków wod-
nych na terenie, w tym szczególnie powstawania 
zastoisk wody oraz zalewania upraw. Po zakończeniu 
robót budowlanych, grunty należy zrekultywować i 
przywrócić do użytkowania rolniczego.

7) Dopuszcza się realizację parku wiatrowego w podzia-
le na etapy, przy czym jako pierwszy etap winna być 
zrealizowana stacja transformatorowa 110/30kV.
a) Teren oznaczony 06KDd o powierzchni ok. 0,445 

ha. Dla terenu ustala się:
8) Po zakończeniu eksploatacji parku elektrowni wiatro-

wych należy zdemontować wszystkie urządzenia oraz 
nadziemne elementy budowli a teren przywrócić do 
użytkowania rolniczego.
a) Teren oznaczony 017KDd o powierzchni ok. 0,313 

ha. Dla terenu ustala się:

§ 7

Ustalenia obowiązujące dla poszczególnych terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczającymi

1. Teren oznaczony 1 R o powierzchni ok. 65,86 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarow-

ania terenu:
a) Nie dopuszcza się realizacji budynków w odległości 

mniejszej, niż 50,0 m linii rozgraniczających z 
terenem 12 R,KD;

3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruktury 

technicznej związanej z funkcjonowaniem ele-
ktrowni wiatrowej – linii kablowych;

4) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 01KDd. 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 8 pp.6.

2. Teren oznaczony 2 R o powierzchni ok. 8,844 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruktury 

technicznej związanej z funkcjonowaniem ele-
ktrowni wiatrowej – linii kablowych;

3) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
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a) Na potrzeby transportu technologicznego do-
puszcza się przejściowe zajęcie pasów terenu 
przyległych do terenów komunikacji 01KDd i 
02KDd. Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisa-
nymi w § 6 p. 8 pp.6.

3. Teren oznaczony 3 R o powierzchni ok. 29,48 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 02KDd. 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 8 pp.6.

4. Teren oznaczony 4EW,R o powierzchni ok. 20,04 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zabudowy elektrowni wia-

trowych na gruntach rolnych;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Ustala się zakaz gromadzenia (przetrzymywania) 

odpadów niebezpiecznych na terenie, w tym 
szczególnie odpadów powstających w czasie 
prowadzenia konserwacji, obsługi okresowej i 
usuwania awarii stacji transformatorowej przez 
personel obsługujący;

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) Ustala się następujące nieprzekraczalne linie 

zabudowy: – nieprzekraczalna linia zabudowy 
w odległości 50,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem komunikacji 01KDd, jak na rysunku planu 
(załącznik nr 1); – nieprzekraczalna linia zabudowy 
w odległości 50,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem 2 R, jak na rysunku planu (załącznik nr 1); – 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 50,0 
m od linii rozgraniczającej z terenem komunikacji 
02KDd, jak na rysunku planu (załącznik nr 1); – 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 50,0 
m od linii rozgraniczającej z terenem komunikacji 
05KDd, jak na rysunku planu (załącznik nr 1);

b) Dopuszcza się ustawienie na terenie do dwu ele-
ktrowni wiatrowych; Proponowany rejon lokaliza-
cji EW01 wskazano na rysunku planu (załącznik nr 
1);

4) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dostęp do elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w 

rejonie EW01 dojazdem technicznym o szerokości 
3,0 m i długości około 100 m włączonym prosto-
padle do drogi na terenie 01KDd; Proponowany 
przebieg dojazdu wskazano na rysunku planu 
(załącznik nr 1);

5) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Dla realizacji budowli i montażu elektrowni wia-

trowej, do rejonu posadowienia EW wykonać 
tymczasowy dojazd o szerokości 5,0 m. Dojazd 
włączyć do drogi polnej na terenie komunikacji 
01KDd. Kierunek włączenia prostopadły do 
osi terenu komunikacji. Z dojazdu usunąć 
warstwę humusu, utwardzić żwirem lub ułożyć 
tymczasową nawierzchnię z płyt budowlanych. Po 
zakończeniu prac budowlanych teren przywrócić 

do użytkowania rolniczego, pozostawiając dojazd 
techniczny jak w p. 4;

b) Na potrzeby prowadzenia robót budowlanych i 
montażowych wykonać w strefi e technicznej ele-
ktrowni wiatrowej tymczasowy plac manewrowo 
– składowy. Po zakończeniu budowy i rozpoczęciu 
eksploatacji parku wiatrowego grunty zbędne 
dla eksploatacji EW przywrócić do użytkowania 
rolniczego;

c) Na potrzeby transportu technologicznego do-
puszcza się przejściowe zajęcie pasów terenu 
przyległych do terenów komunikacji 01KDd, 
02KDd i 05KDd; Wykonać zgodnie z ustaleniami 
zapisanymi w § 6 p. 8 pp.6.

5. Teren oznaczony 5EW,R o powierzchni ok. 22,83 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zabudowy elektrowni wia-

trowych na gruntach rolnych;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Ustala się zakaz gromadzenia (przetrzymywania) 

odpadów niebezpiecznych na terenie, w tym 
szczególnie odpadów powstających w czasie 
prowadzenia konserwacji, obsługi okresowej i 
usuwania awarii stacji transformatorowej przez 
personel obsługujący;

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) Ustala się następujące nieprzekraczalne linie 

zabudowy: – od zachodu: nieprzekraczalna 
linia zabudowy w odległości 50,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem komunikacji 02KDd oraz 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 100,0 
m od linii rozgraniczającej z terenem komunikacji 
02KDd, jak na rysunku planu (załącznik nr 1); – 
od północy: nieprzekraczalna linia zabudowy 
w odległości 180,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem 3 R, nieprzekraczalna linia zabudowy 
w odległości 50,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem 3 R oraz nieprzekraczalna linia zabudowy 
w odległości 150,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem 3 R, jak na rysunku planu (załącznik nr 
1); – od wschodu: nieprzekraczalna linia zabudowy 
w odległości 50,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem komunikacji 03KDd, jak na rysunku planu 
(załącznik nr 1); – od południa: nieprzekraczalna 
linia zabudowy w odległości 50,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem komunikacji 04KDd, 
jak na rysunku planu (załącznik nr 1);

b) Dopuszcza się ustawienie na terenie do dwóch 
elektrowni wiatrowych; Proponowane rejony 
lokalizacji EW02 i EW03 wskazano na rysunku 
planu (załącznik nr 1);

c) Minimalna odległość między wieżami elektrowni 
– 400 m;

4) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dostęp do elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w 

rejonie EW02 dojazdem technicznym o szerokości 
3,0 m i długości około 130 m włączonym prosto-
padle do drogi na terenie 02KDd; Proponowany 
przebieg dojazdu wskazano na rysunku planu 
(załącznik nr 1);

b) Dostęp do elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w 
rejonie EW03 dojazdem technicznym o szerokości 
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3,0 m i długości około 100,0 m włączonym prosto-
padle do drogi na terenie 04KDd; Proponowany 
przebieg dojazdu wskazano na rysunku planu 
(załącznik nr 1);

5) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Dla realizacji budowli i montażu elektrowni wia-

trowych, do rejonu posadowienia EW wykonać 
tymczasowe dojazdy o szerokości 5,0 m. Dojazdy 
włączyć do dróg polnych odpowiednio: do ele-
ktrowni wiatrowej zlokalizowanej w rejonie EW02 
– na terenie komunikacji 02KDd, a do elektrowni 
wiatrowej zlokalizowanej w rejonie EW03 – na 
terenie komunikacji 04KDd. Kierunek włączenia 
prostopadły do osi terenów komunikacji. Z 
dojazdów usunąć warstwę humusu, utwardzić 
żwirem lub ułożyć tymczasową nawierzchnię z płyt 
budowlanych. Po zakończeniu prac budowlanych 
tereny przywrócić do użytkowania rolniczego, 
pozostawiając dojazdy techniczne jak w p. 4;

b) Na potrzeby prowadzenia robót budowlanych i 
montażowych wykonać w strefach technicznych 
elektrowni wiatrowych tymczasowe place mane-
wrowo – składowe. Po zakończeniu budowy 
i rozpoczęciu eksploatacji parku wiatrowego 
grunty zbędne dla eksploatacji EW przywrócić do 
użytkowania rolniczego;

c) Na potrzeby transportu technologicznego do-
puszcza się przejściowe zajęcie pasów terenu 
przyległych do terenów komunikacji 02KDd i 
04KDd; Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisa-
nymi w § 6 p. 8 pp.6.

6. Teren oznaczony 6EW,R o powierzchni ok. 7,638 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zabudowy elektrowni wia-

trowych na gruntach rolnych;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Ustala się zakaz gromadzenia (przetrzymywania) 

odpadów niebezpiecznych na terenie, w tym 
szczególnie odpadów powstających w czasie 
prowadzenia konserwacji, obsługi okresowej i 
usuwania awarii stacji transformatorowej przez 
personel obsługujący;

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) Ustala się następujące nieprzekraczalne linie 

zabudowy: – od zachodu: nieprzekraczalna 
linia zabudowy w odległości 50,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem komunikacji 02KDd, 
jak na rysunku planu (załącznik nr 1); – od 
północy: nieprzekraczalna linia zabudowy w 
odległości 50,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem komunikacji 04KDd, jak na rysunku planu 
(załącznik nr 1); – od wschodu: nieprzekraczalna 
linia zabudowy w odległości 50,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem 7 R na długości ~95 
m, jak na rysunku planu (załącznik nr 1); – od 
południa: nieprzekraczalna linia zabudowy w 
odległości 200,0 m od linii rozgraniczającej między 
terenami 14 R,KD na długości ~180 m, a następnie 
na odcinku ~15 m w odległości 50,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem komunikacji 05KDd, 
jak na rysunku planu (załącznik nr 1);

b) Dopuszcza się ustawienie na terenie jednej ele-

ktrowni wiatrowej; Proponowany rejon lokalizacji 
EW04 wskazano na rysunku planu (załącznik nr 
1);

4) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dostęp do elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w 

rejonie EW04 dojazdem technicznym o szerokości 
3,0 m i długości około 130 m włączonym prosto-
padle do drogi na terenie 02KDd; Proponowany 
przebieg dojazdu wskazano na rysunku planu 
(załącznik nr 1);

5) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Dla realizacji budowli i montażu elektrowni wia-

trowej, do rejonu posadowienia EW wykonać 
tymczasowy dojazd o szerokości 5,0 m. Dojazd 
włączyć do drogi polnej na terenie komunikacji 
02KDd. Kierunek włączenia prostopadły do 
osi terenu komunikacji. Z dojazdu usunąć 
warstwę humusu, utwardzić żwirem lub ułożyć 
tymczasową nawierzchnię z płyt budowlanych. Po 
zakończeniu prac budowlanych teren przywrócić 
do użytkowania rolniczego, pozostawiając dojazd 
techniczny jak w p. 4;

b) Na potrzeby prowadzenia robót budowlanych i 
montażowych wykonać tymczasowy plac mane-
wrowo – składowy w strefi e technicznej elektrowni 
wiatrowej. Po zakończeniu budowy i rozpoczęciu 
eksploatacji parku wiatrowego grunty zbędne 
dla eksploatacji EW przywrócić do użytkowania 
rolniczego;

c) Na potrzeby transportu technologicznego do-
puszcza się przejściowe zajęcie pasów terenu 
przyległych do terenów komunikacji 02KDd, 
04KDd i 05KDd; Wykonać zgodnie z ustaleniami 
zapisanymi w § 6 p. 8 pp.6.

7. Teren oznaczony 7 R o powierzchni ok. 8,798 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarow-

ania terenu:
a) Nie dopuszcza się realizacji budynków w odległości 

mniejszej, niż 50,0 m linii rozgraniczających z 
terenem 15 R,KD;

3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruktury 

technicznej związanej z funkcjonowaniem ele-
ktrowni wiatrowej – linii kablowych.

8. Teren oznaczony 8 R o powierzchni ok. 30,34 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Obejmuje się ochroną znajdujący się w północno 

– zachodniej części terenu zmeliorowany ciek i 
towarzyszącą mu zieleń, w tym pas roślinności 
trawiastej, stanowiący część lokalnego korytarza 
ekologicznego. Ochrona obejmuje zachowanie 
drożności koryta cieku, ukształtowanie terenu oraz 
pokrycie roślinne;

3) W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarow-
ania terenu:
a) Nie dopuszcza się realizacji budynków w odległości 

mniejszej, niż 50,0 m linii rozgraniczających z 
terenem 16 R,KD;

4) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
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a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruktury 
technicznej związanej z funkcjonowaniem ele-
ktrowni wiatrowej – linii kablowych.

9. Teren oznaczony symbolem 9EW,R o pow. ok. 16,77 
ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zabudowy elektrowni wia-

trowych na gruntach rolnych;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Ustala się zakaz gromadzenia (przetrzymywania) 

odpadów niebezpiecznych na terenie, w tym 
szczególnie odpadów powstających w czasie 
prowadzenia konserwacji, obsługi okresowej i 
usuwania awarii stacji transformatorowej przez 
personel obsługujący;

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) Ustala się następujące nieprzekraczalne linie 

zabudowy: – od południa: nieprzekraczalna 
l inia zabudowy w odleg łości 50,0 m od 
linii rozgraniczającej z terenem 10 R oraz 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 
200,0 m od linii rozgraniczającej z terenem 13 
R,KD, jak na rysunku planu (załącznik nr 1); – 
od północy: nieprzekraczalna linia zabudowy 
w odległości 50,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem komunikacji 05KDd, jak na rysunku planu 
(załącznik nr 1); – od zachodu: nieprzekraczalna 
linia zabudowy w odległości 50,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem komunikacji 01KDd, 
jak na rysunku planu (załącznik nr 1);

b) Dopuszcza się ustawienie na terenie do dwóch 
elektrowni wiatrowych; Proponowane rejony 
lokalizacji EW05 i EW06 wskazano na rysunku 
planu (załącznik nr 1);

4) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dostęp do elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w 

rejonie EW05 dojazdem technicznym o szerokości 
3,0 m i długości około 70 m włączonym prosto-
padle do drogi 01KDd; Proponowany przebieg 
dojazdu wskazano na rysunku planu (załącznik nr 
1);

b) Dostęp do elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w 
rejonie EW06 dojazdem technicznym o szerokości 
3,0 m i długości około 70 m włączonym prosto-
padle do drogi na terenie 05KDd; Proponowany 
przebieg dojazdu wskazano na rysunku planu 
(załącznik nr 1);

5) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Dla realizacji budowli i montażu elektrowni wia-

trowych, do rejonu posadowienia EW wykonać 
tymczasowe dojazdy o szerokości 5,0 m, o 
przebiegu, jak w p. 5 a) i b). Z dojazdów usunąć 
warstwę humusu, utwardzić żwirem lub ułożyć 
tymczasową nawierzchnię z płyt budowlanych. Po 
zakończeniu prac budowlanych tereny przywrócić 
do użytkowania rolniczego, pozostawiając dojazdy 
techniczne, jak w p. 4;

b) Na potrzeby prowadzenia robót budowlanych i 
montażowych wykonać w strefach technicznych 
elektrowni wiatrowych tymczasowe place mane-
wrowo – składowe. Po zakończeniu budowy 

i rozpoczęciu eksploatacji parku wiatrowego 
grunty zbędne dla eksploatacji EW przywrócić do 
użytkowania rolniczego;

c) Na potrzeby transportu technologicznego do-
puszcza się przejściowe zajęcie pasów terenu 
przyległych do terenów komunikacji 01KDd i 
05KDd; Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisa-
nymi w § 6 p. 8 pp.6.

10. Teren oznaczony 10 R o powierzchni ok. 10,58 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:
a) Nie dopuszcza się realizacji budynków w odległości 

mniejszej, niż 50,0 m linii rozgraniczających z 
terenem 13 R,KD;

3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych.

11. Teren oznaczony 11 R o powierzchni ok. 3,423 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:
a) Nie dopuszcza się realizacji budynków w odległości 

mniejszej, niż 50,0 m linii rozgraniczających z 
terenem 14 R,KD;

3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych.

12. Teren oznaczony 12 R, KD o powierzchni ok. 1,102ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej stanowiący 

rezerwę pod rozbudowę drogi krajowej nr 22 do par-
ametrów klasy S (obwodnica miasta Człuchowa);

2) Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) Ustala się całkowity zakaz zabudowy na te-

renie;
3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych. Kable 
prowadzić w kanałach prefabrykowanych, 
prostopadle do dłuższych granic terenu.

13. Teren oznaczony 13 R, KD o powierzchni ok. 4,922 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej stanowiący 

rezerwę pod rozbudowę drogi krajowej nr 22 do par-
ametrów klasy S (obwodnica miasta Człuchowa);

2) Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) Ustala się całkowity zakaz zabudowy na te-

renie;
3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych. Kable 
prowadzić w kanałach prefabrykowanych, 
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prostopadle do dłuższych granic terenu.
14. Teren oznaczony 14 R, KD o powierzchni ok. 2,197 ha. 

Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej stanowiący 

rezerwę pod rozbudowę drogi krajowej nr 22 do par-
ametrów klasy S (obwodnica miasta Człuchowa);

2) Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) Ustala się całkowity zakaz zabudowy na te-

renie;
3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych. Kable 
prowadzić w kanałach prefabrykowanych, 
prostopadle do dłuższych granic terenu.

15. Teren oznaczony 15 R, KD o powierzchni ok. 1,491 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej stanowiący 

rezerwę pod rozbudowę drogi krajowej nr 22 do par-
ametrów klasy S (obwodnica miasta Człuchowa);

2) Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) Ustala się całkowity zakaz zabudowy na te-

renie;
3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych. Kable 
prowadzić w kanałach prefabrykowanych, 
prostopadle do dłuższych granic terenu.

16. Teren oznaczony 16 R,KD o powierzchni ok. 3,48 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej stanowiący 

rezerwę pod rozbudowę drogi krajowej nr 22 do par-
ametrów klasy S (obwodnica miasta Człuchowa);

2) Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) Ustala się całkowity zakaz zabudowy na te-

renie;
3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych. Kable 
prowadzić w kanałach prefabrykowanych, 
prostopadle do dłuższych granic terenu.

17. Teren oznaczony symbolem 17 R o pow. ok. 2,17 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:
a) Nie dopuszcza się realizacji budynków w odległości 

mniejszej, niż 50,0 m linii rozgraniczających z 
terenem 12 R,KD;

3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych;

4) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 01KDd. 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 8 pp.6.

18. Teren oznaczony 18 R o powierzchni ok. 37,78 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Obejmuje się  ochroną  znajdujący się  w 

południowo – wschodniej części terenu zmel-
iorowany ciek i towarzyszącą mu zieleń, w 
tym pas roślinności trawiastej, stanowiący 
część lokalnego korytarza ekologicznego. Och-
rona obejmuje zachowanie drożności cieku jako 
lokalnego korytarza dla zwierząt;

3) W zakresie kształtowania zabudowy i zagospo-
darowania terenu:
a) Nie dopuszcza się realizacji budynków w odległości 

mniejszej, niż 50,0 m linii rozgraniczających z 
terenem 13 R,KD;

4) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych;

5) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasów terenu 
przyległych do terenów komunikacji 01KDd i 
07KDd. Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisa-
nymi w § 6 p. 8 pp.6.

19. Teren oznaczony symbolem 19 R o powierzchni ok. 
31,13 ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Obejmuje się  ochroną  znajdujący się  w 

południowej części terenu zmeliorowany ciek i 
towarzyszącą mu zieleń, w tym pas roślinności 
trawiastej, stanowiący część lokalnego korytarza 
ekologicznego. Ochrona obejmuje zachowanie 
drożności cieku jako lokalnego korytarza dla 
zwierząt;

3) W zakresie kształtowania zabudowy i zagospo-
darowania terenu:
a) Nie dopuszcza się realizacji budynków w odległości 

mniejszej, niż 50,0 m linii rozgraniczających z 
terenem 14 R,KD;

4) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych;

5) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 09KDd. 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 8 pp.6.

20. Teren oznaczony 20EW,R o powierzchni ok. 40,0 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zabudowy elektrowni wia-
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trowych na gruntach rolnych;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Obejmuje się ochroną znajdujący się w północno 

– zachodniej części terenu zmeliorowany ciek i 
towarzyszącą mu zieleń, w tym pas roślinności 
trawiastej, stanowiący część lokalnego korytarza 
ekologicznego. Ochrona obejmuje zachowanie 
drożności koryta cieku, ukształtowanie terenu 
oraz pokrycie roślinne;

b) Ustala się zakaz gromadzenia (przetrzymywania) 
odpadów niebezpiecznych na terenie, w tym 
szczególnie odpadów powstających w czasie 
prowadzenia konserwacji, obsługi okresowej i 
usuwania awarii stacji transformatorowej przez 
personel obsługujący;

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) Ustala się następujące nieprzekraczalne linie 

zabudowy: – od północy: nieprzekraczalną 
linię zabudowy w odległości 200,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenami 14 R,KD i 15 R,KD oraz 
nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 50,0 
m od linii rozgraniczającej z terenem komunikacji 
05KDd, jak na rysunku planu (załącznik nr 1); – 
od wschodu: nieprzekraczalną linię zabudowy 
w odległości 50,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem 25 R, jak na rysunku planu (załącznik nr 
1); – od południowego zachodu: nieprzekraczalna 
linia zabudowy w odległości 1 100,0 m od 
granicy planu z działką 301 i działka 300/41, jak 
na rysunku planu (załącznik nr 1);

b) Dopuszcza się ustawienie na terenie do trzech 
elektrowni wiatrowych; Proponowane rejony 
lokalizacji EW07, EW08, EW09 wskazano na 
rysunku planu (załącznik nr 1);

c) Minimalna odległość między wieżami elektrowni 
– 400 m;

4) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dostęp do elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w 

rejonie EW07 dojazdem technicznym o szerokości 
3,0 m i długości około 205 m włączonym prosto-
padle do drogi na terenie 05KDd; Proponowany 
przebieg dojazdu wskazano na rysunku planu 
(załącznik nr 1);

b) Dostęp do elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w 
rejonie EW08 dojazdem technicznym o szerokości 
3,0 m i długości około 65 m włączonym prosto-
padle do drogi na terenie 05KDd; Proponowany 
przebieg dojazdu wskazano na rysunku planu 
(załącznik nr 1);

c) Dostęp do elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w 
rejonie EW09 dojazdem technicznym o szerokości 
3,0 m i długości około 591 m włączonym prosto-
padle do drogi na terenie 09KDd; Proponowany 
przebieg dojazdu wskazano na rysunku planu 
(załącznik nr 1);

5) Zasady i warunki scalania i podziału terenów
a) Z działki ewidencyjnej nr 300/38 w obrębie 

Jęczniki Wielkie wydzielić geodezyjnie część, 
na której będą lokalizowane EW, jak na rysunku 
planu (załącznik nr 1).

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:

a) Dla realizacji budowli i montażu elektrowni 
wiatrowych, do rejonu posadowienia EW 
wykonać tymczasowe dojazdy o szerokości 5,0 
m. Dojazdy włączyć odpowiednio: dla EW07 i 
EW08 – do drogi na terenie komunikacji 05KDd, 
EW09 – do drogi na terenie komunikacji 09KDd. 
Kierunek włączenia prostopadły do osi terenów 
komunikacji. Z dojazdów usunąć warstwę hu-
musu, utwardzić żwirem lub ułożyć tymczasową 
nawierzchnię z płyt budowlanych. Po zakończeniu 
prac budowlanych tereny przywrócić do 
użytkowania rolniczego, pozostawiając dojazdy 
techniczne jak w p. 5;

b) Na potrzeby prowadzenia robót budowlanych i 
montażowych wykonać w strefach technicznych 
elektrowni wiatrowych tymczasowe place mane-
wrowo – składowe. Po zakończeniu budowy 
i rozpoczęciu eksploatacji parku wiatrowego 
grunty zbędne dla eksploatacji EW przywrócić 
do użytkowania rolniczego;

c) Na potrzeby transportu technologicznego do-
puszcza się przejściowe zajęcie pasów terenu 
przyległych do terenów komunikacji 05KDd i 
09KDd; Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisa-
nymi w § 6 p. 8 pp.6.

21. Teren oznaczony 21ZN o powierzchni ok. 2,463 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zieleni naturalnej;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Obejmuje się ochroną naturalny zbiornik wodny 

i towarzyszącą mu zieleń wysoką. Ochrona 
obejmuje zachowanie zbiornika jako lokalnego 
siedliska zwierząt i roślin;

b) Dopuszcza się wprowadzanie nasadzeń rodz-
imych zakrzewień pod warunkiem, że nie 
naruszają one warunków środowiska natural-
nego;

c) Obejmuje się ochroną istniejące ukształtowanie 
terenu;

3) Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) Ustala się całkowity zakaz zabudowy na te-

renie;
4) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 09KDd; 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 8 pp.6.

22. Teren oznaczony 22 R o powierzchni ok. 1,379 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:
a) Ustala się zakaz zabudowy na terenie;

3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych.

23. Teren oznaczony symbolem 23 R o pow. ok. 23,47 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie kształtowania zabudowy i zagospo-
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darowania terenu:
a) Nie dopuszcza się realizacji budynków w odległości 

mniejszej, niż 50,0 m linii rozgraniczających z 
terenem 16 R,KD;

3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych.

24. Teren oznaczony symbolem 24ZL o powierzchni ok. 
4,916 ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren leśny;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Zachować istniejącą na części terenu zieleń 

leśną;
b) Pozostałą część terenu zalesić, dostosowując 

skład gatunkowy drzewostanów i ich strukturę 
zmieszania do warunków siedliskowych

c) Dolesienia na pasach terenu przyległych do ter-
enu komunikacji 06KDd wykonać po zakończeniu 
montażu elektrowni wiatrowych;

d) Prowadzić na całym terenie pielęgnację upraw i 
gospodarkę leśną zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami;

3) Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) Ustala się całkowity zakaz zabudowy na te-

renie.
25. Teren oznaczony 25 R o powierzchni ok. 102,42 ha. Dla 

terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) Ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej obejmującą 
stanowisko archeologiczne ujęte w wojewódz-
kiej ewidencji zabytków AZP 26-32/66 – osada 
wczesnośredniowieczna. Granice strefy wska-
zano na rysunku planu (załącznik nr 1);

b) W przypadku planowanego przejścia sieci infra-
struktury technicznej przez strefę WIII ustala się 
obowiązek przeprowadzania interwencyjnych 
badań archeologicznych w formie nadzoru 
archeologicznego prowadzonego w trakcie re-
alizacji inwestycji, po zakończeniu których teren 
może być trwale zainwestowany. W przypadku 
stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala 
się konieczność przeprowadzenia archeologic-
znych badań ratowniczych;

c) Zakres niezbędnych do wykonania badań archeo-
logicznych każdorazowo określa inwestorowi 
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w wydanym pozwoleniu;

d) Ustala się obowiązek powiadomienia Pomorsk-
iego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
– Delegaturę w Słupsku, w terminie nie krótszym 
niż dwa tygodnie przed przystąpieniem do prac 
o zamiarze ich rozpoczęcia;

3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruktury 

technicznej, w tym związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych;

4) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 09KDd; 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 8 pp.6.

26. Teren oznaczony 26 R o powierzchni ok. 0,166 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 09KDd; 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 8 pp.6.

27. Teren oznaczony 27ZN o powierzchni ok. 2,33 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zieleni naturalnej;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Obejmuje się ochroną naturalne siedliska 

roślinne wraz z istniejącymi ciągami i skupiskami 
drzew i zakrzewień;

b) Dopuszcza się wprowadzanie nasadzeń rodz-
imych zadrzewień i zakrzewień, pod warunkiem, 
że nie naruszają one warunków środowiska 
naturalnego;

c) Obejmuje się ochroną istniejące ukształtowanie 
terenu;

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) Dopuszcza się wydzielenie alejek spacerowych 

i ścieżek rowerowych;
4) Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) Szerokości ścieżek rowerowych: – 1,5 m, gdy 

ścieżka rowerowa jest jednokierunkowa; – 2,0 
m, gdy ścieżka rowerowa jest dwukierunkowa; 
– 2,5 m, gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą 
korzystać piesi;

b) Ustala się całkowity zakaz zabudowy na te-
renie;

5) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 09KDd; 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 8 pp.6.

28. Teren oznaczony symbolem 28Ws o pow. ok. 0,133 
ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren wód powierzchniowych;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Zachować istniejący ciek wodny;
b) Dopuszcza się regulację cieku służącą udrożnieniu 

jego biegu, przy jednoczesnym zachowaniu natu-
ralnego jego przepływu i przebiegu jego koryta; 
Do regulacji wykorzystać jedynie naturalne el-
ementy konstrukcyjne (kamień, drewno, ziemia, 
żwir, piasek, faszyna).

29. Teren oznaczony 29ZN o powierzchni ok. 0,718 ha. Dla 
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terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zieleni naturalnej;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Obejmuje się ochroną naturalne siedliska 

roślinne wraz z istniejącymi ciągami i skupiskami 
drzew i zakrzewień;

b) Dopuszcza się wprowadzanie nasadzeń rodz-
imych zadrzewień i zakrzewień, pod warunkiem, 
że nie naruszają one warunków środowiska 
naturalnego;

c) Obejmuje się ochroną istniejące ukształtowanie 
terenu;

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) Ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej obejmującą 
stanowisko archeologiczne ujęte w wojewódz-
kiej ewidencji zabytków AZP 27-32/24 – osada 
wczesnośredniowieczna. Granice strefy wska-
zano na rysunku planu (załącznik nr 1);

b) Ustala się obowiązek przeprowadzania, dla 
wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefi e 
WIII interwencyjnych badań archeologicznych w 
formie nadzoru archeologicznego prowadzone-
go w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu 
których teren może być trwale zainwestowany. 
W przypadku stwierdzenia reliktów archeologic-
znych ustala się konieczność przeprowadzenia 
archeologicznych badań ratowniczych;

c) Zakres niezbędnych do wykonania badań archeo-
logicznych każdorazowo określa inwestorowi 
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w wydanym pozwoleniu;

d) Ustala się obowiązek powiadomienia Pomorsk-
iego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
– Delegaturę w Słupsku, w terminie nie krótszym 
niż dwa tygodnie przed przystąpieniem do prac 
o zamiarze ich rozpoczęcia;

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) Dopuszcza się wydzielenie alejek spacerowych 

i ścieżek rowerowych;
5) Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) Szerokości ścieżek rowerowych: – 1,5 m, gdy 

ścieżka rowerowa jest jednokierunkowa; – 2,0 
m, gdy ścieżka rowerowa jest dwukierunkowa; 
– 2,5 m, gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą 
korzystać piesi;

b) Ustala się całkowity zakaz zabudowy na te-
renie;

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 012KDd; 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 8 pp.6.

30. Teren oznaczony 30E o powierzchni ok. 0,55 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren infrastruktury technicznej 

– stacji transformatorowej;
2) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego:
a) Zabezpieczyć teren przed skażeniem substanc-

jami szkodliwymi mogącym nastąpić w wyniku 
awarii urządzeń; Wody opadowe z terenów 
utwardzonych przed odprowadzeniem do 
gruntu podczyszczać do wartości zgodnych z 
przepisami;

b) Ustala się zakaz gromadzenia (przetrzymywania) 
odpadów niebezpiecznych na terenie w tym 
szczególnie odpadów powstających w czasie 
prowadzenia konserwacji, obsługi okresowej i 
usuwania awarii stacji transformatorowej przez 
personel obsługujący;

c) Teren ogrodzić żywopłotem na siatce; wysokość 
ogrodzenia 2,0 m;

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: 

– od południa: w odległości 5,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem 31 R prostopadle do 
terenu komunikacji 08KDd, jak na rysunku planu 
(załącznik nr 1) – od zachodu: w odległości 5,0 m 
od linii rozgraniczającej z terenem komunikacji 
08KDd, jak na rysunku planu (załącznik nr 
1); – od północy: w odległości 5,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem 31 R prostopadle do 
terenu komunikacji 08KDd, jak na rysunku planu 
(załącznik nr 1): – od wschodu: w odległości 65,0 
m od linii rozgraniczającej z terenem komunikacji 
08KDd, jak na rysunku planu (załącznik nr 1);

4) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na terenie zrealizować stację transformatorową 

składającą się z rozdzielni 110/30kV zabudowanej 
w kontenerze lub budynku prefabrykowanym 
oraz transformatora potrzeb własnych, trans-
formator umieścić nad szczelną misą olejową 
połączoną z urządzeniami odwadniającymi;

b) Zebrane wody opadowe i roztopowe ze stanow-
iska transformatora odprowadzić do ziemi po 
ich wcześniejszym oczyszczeniu na lokalnym 
urządzeniu (separatorze);

c) Dojazd do terenu z drogi na terenie komunikacji 
08KDd;

5) Zasady i warunki scalania i podziału terenów:
a) Teren wydzielić trwale z działki ewidencyjnej nr 

301/2, linie wydzielenia prostopadłe i równoległe 
do południowej granicy działki;

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 08KDd; 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 8 pp.6.

31. Teren oznaczony symbolem 31 R o pow. ok. 94,16 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Obejmuje się ochroną znajdujący się we 

wschodniej części terenu zmeliorowany ciek i 
towarzyszącą mu zieleń, w tym pas roślinności 
trawiastej, stanowiące część lokalnego korytarza 
ekologicznego. Ochrona obejmuje zachowanie 
drożności cieku jako lokalnego korytarza dla 
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zwierząt;
b) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych;

3) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasów terenu 
przyległych do terenów komunikacji 08KDd, 
09KDd, 014KDd i 022KDd; Wykonać zgodnie z 
ustaleniami zapisanymi w § 6 p.9 pp.6.

32. Teren oznaczony symbolem 32EW,R o pow. ok. 9,533 
ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zabudowy elektrowni wia-

trowych na gruntach rolnych;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Ustala się zakaz gromadzenia (przetrzymywania) 

odpadów niebezpiecznych na terenie, w tym 
szczególnie odpadów powstających w czasie 
prowadzenia konserwacji, obsługi okresowej i 
usuwania awarii stacji transformatorowej przez 
personel obsługujący;

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) Ustala się następujące nieprzekraczalne linie 

zabudowy: – nieprzekraczalną linię zabudowy 
w odległości 85,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem 31 R, jak na rysunku planu (załącznik 
nr 1); – nieprzekraczalną linię zabudowy w 
odległości 315,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem 013KDd, jak na rysunku planu (załącznik 
nr 1); – nieprzekraczalną linię zabudowy wzdłuż 
granicy działek ewidencyjnych nr 57 i 58, jak na 
rysunku planu (załącznik nr 1); – od południa: 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 
390,0 m od linii rozgraniczającej z terenem 
013KDd, jak na rysunku planu (załącznik nr 1);

b) Dopuszcza się ustawienie na terenie jednej ele-
ktrowni wiatrowej (EW010);

4) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dostęp do elektrowni wiatrowej dojazdem tech-

nicznym o szerokości 3,0 m i długości około 270 
m włączonym do terenu komunikacja 022KDd 
równolegle do granicy działek ewidencyjnych 
nr 56 i 57; Proponowany przebieg dojazdu wska-
zano na rysunku planu (załącznik nr 1);

5) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Dla realizacji budowli i montażu elektrowni wia-

trowej, do rejonu posadowienia EW wykonać 
tymczasowy dojazd o szerokości 5,0 m. Dojazd 
włączyć do drogi polnej na terenie komunikacji 
022KDd. Kierunek włączenia równoległy do gran-
icy działek ewidencyjnych nr 56 i 57. Z dojazdu 
usunąć warstwę humusu, utwardzić żwirem 
lub ułożyć tymczasową nawierzchnię z płyt bu-
dowlanych. Po zakończeniu prac budowlanych 
teren przywrócić do użytkowania rolniczego, 
pozostawiając dojazd techniczny jak w p. 4;

b) Na potrzeby prowadzenia robót budowlanych 
i montażowych wykonać w strefi e technicznej 
elektrowni wiatrowej tymczasowy plac mane-
wrowo – składowy. Po zakończeniu budowy 

i rozpoczęciu eksploatacji parku wiatrowego 
grunty zbędne dla eksploatacji EW przywrócić 
do użytkowania rolniczego;

c) Na potrzeby transportu technologicznego do-
puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 022KDd; 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 8 pp.6.

33. Teren oznaczony 33EW,R o powierzchni ok. 135,30 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zabudowy elektrowni wia-

trowych na gruntach rolnych;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Obejmuje się ochroną znajdujący się w północno 

– zachodnim krańcu terenu zmeliorowany ciek i 
towarzyszącą mu zieleń, w tym pas roślinności 
trawiastej, stanowiące część lokalnego korytarza 
ekologicznego. Ochrona obejmuje zachowanie 
drożności cieku jako lokalnego korytarza dla 
zwierząt;

b) Ustala się zakaz gromadzenia (przetrzymywania) 
odpadów niebezpiecznych na terenie, w tym 
szczególnie odpadów powstających w czasie 
prowadzenia konserwacji, obsługi okresowej i 
usuwania awarii stacji transformatorowej przez 
personel obsługujący;

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) Ustala się osiem stref WIII ograniczonej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej obejmujące 
stanowiska archeologiczne ujęte w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków AZP 27-32/26 – osada kultury 
łużyckiej, AZP 27-32/27 – osada kultury łużyckiej, 
AZP 27-32/28 — osada kultury wielbarskiej, AZP 
27-32/31 – osada kultury łużyckiej, AZP 27-32/37 
– osada kultury łużyckiej, AZP 27-32/38 – osa-da 
wczesnośredniowieczna, AZP 27-32/40 – osada 
wczesnośredniowieczna, osada kultury łużyckiej 
i AZP 27-32/41 – osada kultury pomorskiej. Gran-
ice stref wskazano na rysunku planu (załącznik 
nr 1);

b) Ustala się obowiązek przeprowadzania, dla 
wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefach 
WIII interwencyjnych badań archeologicznych w 
formie nadzoru archeologicznego prowadzone-
go w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu 
których teren może być trwale zainwestowany. 
W przypadku stwierdzenia reliktów archeologic-
znych ustala się konieczność przeprowadzenia 
archeologicznych badań ratowniczych;

c) Zakres niezbędnych do wykonania badań archeo-
logicznych każdorazowo określa inwestorowi 
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w wydanym pozwoleniu;

d) Ustala się obowiązek powiadomienia Pomorsk-
iego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
– Delegaturę w Słupsku, w terminie nie krótszym 
niż dwa tygodnie przed przystąpieniem do prac 
o zamiarze ich rozpoczęcia;

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) Ustala się następujące nieprzekraczalne linie 

zabudowy: – od północy i północnego wschodu: 
nieprzekraczalną linię zabudowy, w odległości 
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50,0 m od linii rozgraniczającej z terenem 
komunikacji 09KDd, nieprzekraczalną linię 
zabudowy w odległości ~520,0 m od granicy 
planu z działką 118 w obrębie Jęczniki Wlk., jak 
na rysunku planu (załącznik nr 1); – od wschodu 
i południowego wschodu: nieprzekraczalną 
linię zabudowy w odległości 50,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem komunikacji 
015KDd, nieprzekraczalna linię zabudowy 
wzdłuż granicy działek ewidencyjnych nr 295/4 
i 295/5, nieprzekraczalną linię zabudowy w 
odległości ~520,0 m od granicy planu (fragment 
granicy przy terenie 36ZN), nieprzekraczalną 
linię zabudowy w odległości 280 m od linii 
rozgraniczającej z terenem komunikacji 014KDd, 
jak na rysunku planu (załącznik nr 1); – od południa: 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 
50,0 m od linii rozgraniczającej z terenem 
komunikacji 022KDd oraz nieprzekraczalna 
linia zabudowy w odległości 160,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem komunikacji 022KDd, 
jak na rysunku planu (załącznik nr 1); – od 
zachodu: nieprzekraczalna linia zabudowy w 
odległości 130,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem komunikacji 014KDd, nieprzekraczalna 
linia zabudowy w odległości 50,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem komunikacji 014KDd, 
nieprzekraczalna linia zabudowy biegnąca 140,0 
m wzdłuż granicy działek ewidencyjnych nr 
295/1 i 295/2, nieprzekraczalna linia zabudowy 
prostopadła do granic ewidencyjnych działek nr 
295/,3 i 295/4 nieprzekraczalna linia zabudowy 
wzdłuż granicy działek ewidencyjnych nr 295/3 
i 295/4, nieprzekraczalna linia zabudowy w 
odległości 50,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem 31 R aż do rowu melioracyjnego, 
nieprzekraczalna linia zabudowy po granicy 
użytków: rowu melioracyjnego, a następnie RIVa/
RIIIb, jak na rysunku planu (załącznik nr 1);

b) Dopuszcza się ustawienie na terenie do pięciu 
elektrowni wiatrowych; Proponowane rejony 
lokalizacji EW011, EW012, EW013, EW014 i 
EW015 wskazano na rysunku planu (załącznik 
nr 1);

c) Minimalna odległość między wieżami elektrowni 
– 400 m;

5) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dostęp do elektrowni wiatrowej zlokalizow-

anej w rejonie EW011 dojazdem technicznym 
o szerokości 3,0 m i długości około 100 m 
włączonym prostopadle do drogi na terenie 
09KDd; Proponowany przebieg dojazdu wska-
zano na rysunku planu (załącznik nr 1);

b) Dostęp do elektrowni wiatrowej zlokalizow-
anej w rejonie EW012 dojazdem technicznym 
o szerokości 3,0 m i długości około 640 m 
włączonym do drogi na terenie 015KDd równo-
legle względem granicy działek ewidencyjnych 
nr 295/4 i 295/5; Proponowany przebieg dojazdu 
wskazano na rysunku planu (załącznik nr 1);

c) Dostęp do elektrowni wiatrowej zlokalizow-
anej w rejonie EW013 dojazdem technicznym 
o szerokości 3,0 m i długości około 250 m 
włączonym do drogi na terenie 015KDd równo-
legle względem granicy działek ewidencyjnych 
nr 295/4 i 295/5; Proponowany przebieg dojazdu 

wskazano na rysunku planu (załącznik nr 1);
d) Dostęp do elektrowni wiatrowej zlokalizow-

anej w rejonie EW014 dojazdem technicznym 
o szerokości 3,0 m i długości około 400 m 
włączonym do drogi na terenie 015KDd równo-
legle względem granicy działek ewidencyjnych 
nr 295/2 i 295/3; Proponowany przebieg dojazdu 
wskazano na rysunku planu (załącznik nr 1);

e) Dostęp do elektrowni wiatrowej zlokalizow-
anej w rejonie EW015 dojazdem technicznym 
o szerokości 3,0 m i długości około 115 m 
włączonym prostopadle do drogi na terenie 
014KDd; Proponowany przebieg dojazdu wska-
zano na rysunku planu (załącznik nr 1);

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Dla realizacji budowli i montażu elektrowni 

wiatrowych, do rejonu posadowienia EW 
wykonać tymczasowe dojazdy o szerokości 5,0 
m. Trasy dojazdów, jak w p. 6) a) – e). Z dojazdów 
usunąć warstwę humusu, utwardzić żwirem 
lub ułożyć tymczasową nawierzchnię z płyt bu-
dowlanych. Po zakończeniu prac budowlanych 
tereny przywrócić do użytkowania rolniczego, 
pozostawiając dojaz-dy techniczne jak w p. 5;

b) Na potrzeby prowadzenia robót budowlanych i 
montażowych wykonać w strefach technicznych 
elektrowni wiatrowych tymczasowe place mane-
wrowo – składowe. Po zakończeniu budowy 
i rozpoczęciu eksploatacji parku wiatrowego 
grunty zbędne dla eksploatacji EW przywrócić 
do użytkowania rolniczego;

c) Na potrzeby transportu technologicznego do-
puszcza się przejściowe zajęcie pasów terenów 
przyległych do terenów komunikacji 09KDd, 
014KDd, 015KDd i 022KDd; Wykonać zgodnie z 
ustaleniami zapisanymi w § 6 p. 8 pp.6.

34. Teren oznaczony 34ZN o powierzchni ok. 6,857 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zieleni naturalnej;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Obejmuje się ochroną naturalne siedliska 

roślinne wraz z istniejącymi ciągami i skupiskami 
drzew i zakrzewień;

b) Dopuszcza się wprowadzanie nasadzeń rodz-
imych zadrzewień i zakrzewień, pod warunkiem, 
że nie naruszają one warunków środowiska 
naturalnego;

c) Obejmuje się ochroną istniejące ukształtowanie 
terenu;

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) Dopuszcza się wydzielenie alejek spacerowych 

i ścieżek rowerowych;
4) Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) Szerokości ścieżek rowerowych: – 1,5 m, gdy 

ścieżka rowerowa jest jednokierunkowa; – 2,0 
m, gdy ścieżka rowerowa jest dwukierunkowa; 
– 2,5 m, gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą 
korzystać piesi;

b) Ustala się całkowity zakaz zabudowy na te-
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renie;
5) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 015KDd; 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 8 pp.6.

35. Teren oznaczony symbolem 35Ws o pow. ok. 0,966 
ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren wód powierzchniowych;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Zachować istniejący ciek wodny;
b) Dopuszcza się regulację cieku służącą udrożnieniu 

jego biegu, przy jednocze-snym zachowaniu 
naturalnego jego przepływu i przebiegu jego 
koryta; Do regulacji wykorzystać jedynie natu-
ralne elementy konstrukcyjne (kamień, drewno, 
ziemia, żwir, piasek, faszyna).

36. Teren oznaczony 36ZN o powierzchni ok. 8,364 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zieleni naturalnej;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Obejmuje się ochroną naturalne siedliska 

roślinne wraz z istniejącymi ciągami i skupiskami 
drzew i zakrzewień;

b) Dopuszcza się wprowadzanie nasadzeń rodz-
imych zadrzewień i zakrzewień, pod warunkiem, 
że nie naruszają one warunków środowiska 
naturalnego;

c) Obejmuje się ochroną istniejące ukształtowanie 
terenu;

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) Dopuszcza się wydzielenie alejek spacerowych 

i ścieżek rowerowych;
4) Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) Szerokości ścieżek rowerowych: – 1,5 m, gdy 

ścieżka rowerowa jest jednokierunkowa; – 2,0 
m, gdy ścieżka rowerowa jest dwukierunkowa; 
– 2,5 m, gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą 
korzystać piesi;

b) Ustala się całkowity zakaz zabudowy na te-
renie;

5) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 016KDd; 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 8 pp.6.

37. Teren oznaczony 37EW,R o powierzchni ok. 3,285 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zabudowy elektrowni wia-

trowych na gruntach rolnych;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Ustala się obowiązek usuwania odpadów niebez-

piecznych powstających w czasie prowadzenia 
konserwacji, obsługi okresowej i usuwania 
awarii elektrowni wiatrowej przez personel 

obsługujący;
3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) Ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej obejmującą 
stanowisko archeologiczne ujęte w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków AZP 27-32/29 – osada kultury 
łużyckiej. Granice strefy wskazano na rysunku 
planu (załącznik nr 1);

b) Ustala się obowiązek przeprowadzania, dla 
wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefi e 
WIII interwencyjnych badań archeologicznych w 
formie nadzoru archeologicznego prowadzone-
go w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu 
których teren może być trwale zainwestowany. 
W przypadku stwierdzenia reliktów archeologic-
znych ustala się konieczność przeprowadzenia 
archeologicznych badań ratowniczych;

c) Zakres niezbędnych do wykonania badań archeo-
logicznych każdorazowo określa inwestorowi 
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w wydanym pozwoleniu;

d) Ustala się obowiązek powiadomienia Pomorsk-
iego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
– Delegaturę w Słupsku, w terminie nie krótszym 
niż dwa tygodnie przed przystąpieniem do prac 
o zamiarze ich rozpoczęcia;

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) Ustala się następujące nieprzekraczalne linie 

zabudowy: – nieprzekraczalna linia zabudowy w 
odległości 50,0 m od linii rozgraniczającej z teren-
em 016KDd, jak na rysunku planu (załącznik nr 1); 
– nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 
~115,0 m od linii rozgraniczającej z terenem 
komunikacji, jak na rysunku planu (załącznik 
nr 1); – nieprzekraczalna linia zabudowy w 
odległości ~335,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem komunikacji 017KDd, jak na rysunku 
planu (załącznik nr 1); – nieprzekraczalna 
linia zabudowy w odległości ~375,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem komunikacji 017KDd, 
jak na rysunku planu (załącznik nr 1);

b) Dopuszcza się ustawienie na terenie jednej ele-
ktrowni wiatrowej (EW016);

5) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dostęp do elektrowni wiatrowej dojazdem tech-

nicznym o szerokości 3,0 m i długości około 80 
m włączonym prostopadle do drogi na terenie 
016KDd; Proponowany przebieg dojazdu wska-
zano na rysunku planu (załącznik nr 1);

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Dla realizacji budowli i montażu elektrowni wia-

trowej, do rejonu posadowienia EW wykonać 
tymczasowy dojazd o szerokości 5,0 m. Dojazd 
włączyć do drogi polnej na terenie komunikacji 
016KDd. Kierunek włączenia prostopadły 
do terenu komunikacji 016KDd. Z dojazdu 
usunąć warstwę humusu, utwardzić żwirem 
lub ułożyć tymczasową nawierzchnię z płyt bu-
dowlanych. Po zakończeniu prac budowlanych 
teren przywrócić do użytkowania rolniczego, 
pozostawiając dojazd techniczny jak w p. 5;
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b) Na potrzeby prowadzenia robót budowlanych 
i montażowych wykonać w strefi e technicznej 
elektrowni wiatrowej tymczasowy plac mane-
wrowo – składowy. Po zakończeniu budowy 
i rozpoczęciu eksploatacji parku wiatrowego 
grunty zbędne dla eksploatacji EW przywrócić 
do użytkowania rolniczego;

c) Na potrzeby transportu technologicznego do-
puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 016KDd; 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 8 pp.6.

38. Teren oznaczony symbolem 38 R o pow. ok. 33,35 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) Ustala się strefę WII częściowej ochrony ar-

cheologiczno – konserwatorskiej obejmującą 
stanowisko archeologiczne ujęte w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków AZP 27-32/30 – osada kultury 
amfor kulistych, neolityczna, kultury wielbarsk-
iej, nowożytna;

b) Ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony 
archeologiczno – konserwatorskiej obejmującą 
stanowisko archeologiczne ujęte w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków AZP 27-32/25 – osada kultury 
łużyckiej. Granice strefy wskazano na rysunku 
planu (załącznik nr 1);

c) Ustala się obowiązek przeprowadzania, dla 
wszystkich inwestycji lokalizowanych w stre-
fi e WII archeologicznych badań ratowniczych 
wyprzedzających prace ziemne inwestycyjne, 
po zakończeniu których teren może być trwale 
zainwestowany. W przypadku stwierdzenia re-
liktów archeologicznych ustala się konieczność 
przeprowadzenia archeologicznych badań ra-
towniczych;

d) Ustala się obowiązek przeprowadzania, dla 
wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefi e 
WIII interwencyjnych badań archeologicznych w 
formie nadzoru archeologicznego prowadzone-
go w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu 
których teren może być trwale zainwestowany. 
W przypadku stwierdzenia reliktów archeologic-
znych ustala się konieczność przeprowadzenia 
archeologicznych badań ratowniczych;

e) Zakres niezbędnych do wykonania badań archeo-
logicznych każdorazowo określa inwestorowi 
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w wydanym pozwoleniu;

f) Ustala się obowiązek powiadomienia Pomorsk-
iego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
– Delegaturę w Słupsku, w terminie nie krótszym niż: 
dla stref WII – jeden miesiąc, a dla stref WIII – dwa 
tygodnie przed przystąpieniem do prac ziemnych 
inwestycyjnych o zamiarze ich rozpoczęcia w celu 
umożliwienia wykonania archeologicznych badań 
ratowniczych;

3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych;

4) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasów terenu 
przyległych do terenów komunikacji 016KDd, 
017KDd i 018KDd; Wykonać zgodnie z ustaleni-
ami zapisanymi w § 6 p. 8 pp.6.

39. Teren oznaczony symbolem 39 R o powierzchni ok. 
5,954 ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych;

3) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:

4) Na potrzeby transportu technologicznego dopuszcza 
się przejściowe zajęcie pasów terenu przyległych do 
terenów komunikacji 012KDd i 017KDd; Wykonać 
zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 6 p. 8 pp.6.

40. Teren oznaczony symbolem 40 R o pow. ok. 22,3 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasów terenu 
przyległych do terenów komunikacji 018KDd i 
020KDd; Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisa-
nymi w § 6 p. 8 pp.6.

41. Teren oznaczony 41EW,R o powierzchni ok. 3,338 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zabudowy elektrowni wia-

trowych na gruntach rolnych;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Ustala się zakaz gromadzenia (przetrzymywania) 

odpadów niebezpiecznych na terenie, w tym 
szczególnie odpadów powstających w czasie 
prowadzenia konserwacji, obsługi okresowej i 
usuwania awarii stacji transformatorowej przez 
personel obsługujący;

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) Ustala się następujące nieprzekraczalne linie 

zabudowy: – nieprzekraczalną linię zabudowy 
w odległości 50,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem komunikacji 020KDd, jak na rysunku 
planu (załącznik nr 1); – nieprzekraczalną 
linię zabudowy w odległości 95,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem 43EW,R, jak na 
rysunku planu (załącznik nr 1); – nieprzekraczalną 
linię zabudowy w odległości 110,0 m od 
linii rozgraniczającej z terenem komunikacji 
020KDd, jak na rysunku planu (załącznik nr 1); 
– nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 
80,0 m od linii rozgraniczającej z terenem 42 R, 
jak na rysunku planu (załącznik nr 1);

b) Dopuszcza się ustawienie na terenie jednej ele-
ktrowni wiatrowej (EW017);

4) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dostęp do elektrowni wiatrowej dojazdem tech-

nicznym o szerokości 3,0 m i długości około 65 m 
włączonym prostopadle do terenu komunikacji 
020KDd; Proponowany przebieg dojazdu wska-
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zano na rysunku planu (załącznik nr 1);
5) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów:
a) Dla realizacji budowli i montażu elektrowni 

wiatrowej, do rejonu posadowienia EW 
wykonać tymczasowy dojazd o szerokości 
5,0 m. Dojazd włączyć prostopadle do drogi 
na terenie komunikacji 020KDd. Z dojazdu 
usunąć warstwę humusu, utwardzić żwirem 
lub ułożyć tymczasową nawierzchnię z płyt bu-
dowlanych. Po zakończeniu prac budowlanych 
teren przywrócić do użytkowania rolniczego, 
pozostawiając dojazd techniczne jak w p. 4;

b) Na potrzeby prowadzenia robót budowlanych 
i montażowych wykonać w strefi e technicznej 
elektrowni wiatrowej tymczasowy plac mane-
wrowo – składowy. Po zakończeniu budowy 
i rozpoczęciu eksploatacji parku wiatrowego 
grunty zbędne dla eksploatacji EW przywrócić 
do użytkowania rolniczego;

c) Na potrzeby transportu technologicznego do-
puszcza się przejściowe zajęcie pasów terenu 
przyległych do terenów komunikacji 020KDd; 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 8 pp.6.

42. Teren oznaczony symbolem 42 R o pow. ok. 106,9 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Zachowuje się trzy cieki melioracyjne znajdujące 

się w północno – zachodniej części i jeden w 
południowej części terenu oraz trzy zbiorniki wód 
powierzchniowych zlokalizowane w północnej 
części terenu o powierzchni do 0,04 ha a także 
towarzyszącą im zieleń;

3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych;

b) Zachowuje się do dalszego użytkowania 
napowietrzną linię energetyczną 15kV;

4) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 020KDd i 
021KDd; Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisa-
nymi w § 6 p. 8 pp.6.

43. Teren oznaczony 43EW,R o powierzchni ok.19,48 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zabudowy elektrowni wia-

trowych na gruntach rolnych;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Ustala się zakaz gromadzenia (przetrzymywania) 

odpadów niebezpiecznych na terenie, w tym 
szczególnie odpadów powstających w czasie 
prowadzenia konserwacji, obsługi okresowej i 
usuwania awarii stacji transformatorowej przez 
personel obsługujący;

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) Ustala się następujące nieprzekraczalne linie 

zabudowy: – nieprzekraczalną linię zabudowy 
w odległości 315,0 m od linii rozgraniczającej 
z terenem komunikacji 021KDd, jak na rysunku 
planu (załącznik nr 1); – nieprzekraczalną 
linię zabudowy w odległości 475,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem 021KD, jak na rysunku 
planu (załącznik nr 1); – nieprzekraczalną linię 
zabudowy w odległości 500,0 m od granicy 
planu (granicy działki ewidencyjnej 385/2), jak na 
rysunku planu (załącznik nr 1) – nieprzekraczalną 
linię zabudowy w odległości 590,0 m od granicy 
planu (granicy działki ewidencyjnej 618/8), jak na 
rysunku planu (załącznik nr 1);

b) Dopuszcza się ustawienie na terenie jednej ele-
ktrowni wiatrowej (EW021);

4) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dostęp do elektrowni wiatrowej dojazdem tech-

nicznym o szerokości 3,0 m i długości około 660 
m włączonym do terenu komunikacji 020KDd; 
Proponowany przebieg dojazdu wskazano na 
rysunku planu (załącznik nr 1);

5) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Dla realizacji budowli i montażu elektrowni wia-

trowej, do rejonu posadowienia EW wykonać 
tymczasowy dojazd o szerokości 5,0 m. Dojazd 
włączyć do drogi na terenie komunikacji 020KDd. 
Z dojazdu usunąć warstwę humusu, utwardzić 
żwirem lub ułożyć tymczasową nawierzchnię 
z płyt budowlanych. Po zakończeniu prac bu-
dowlanych teren przywrócić do użytkowania 
rolniczego, pozostawiając dojazd techniczne jak 
w p. 4;

b) Na potrzeby prowadzenia robót budowlanych 
i montażowych wykonać w strefi e technicznej 
elektrowni wiatrowej tymczasowy plac mane-
wrowo – składowy. Po zakończeniu budowy 
i rozpoczęciu eksploatacji parku wiatrowego 
grunty zbędne dla eksploatacji EW przywrócić 
do użytkowania rolniczego;

c) Na potrzeby transportu technologicznego do-
puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 020KDd; 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 8 pp.6.

44. Teren oznaczony symbolem 44 R o pow. ok. 13,29 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 021KDd; 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 8 pp.6.

45. Teren oznaczony symbolem 45 R o pow. ok. 11,72 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 022KDd; 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 8 pp.6.

46. Teren oznaczony symbolem 46 R o pow. ok. 16,29 ha. 
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Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się przejście przez teren infrastruk-

tury technicznej związanej z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowej – linii kablowych;

b) Zachowuje się do dalszego użytkowania 
napowietrzną linię energetyczną 15kV;

3) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 022KDd; 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 8 pp.6.

47. Teren oznaczony 47EW,R o powierzchni ok. 1,505 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zabudowy elektrowni wia-

trowych na gruntach rolnych;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Ustala się zakaz gromadzenia (przetrzymywania) 

odpadów niebezpiecznych na terenie, w tym 
szczególnie odpadów powstających w czasie 
prowadzenia konserwacji, obsługi okresowej i 
usuwania awarii stacji transformatorowej przez 
personel obsługujący;

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) Ustala się następujące nieprzekraczalne linie 

zabudowy: – nieprzekraczalna linia zabudowy 
w odległości 50,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem komunikacji 022KDd, jak na rysunku 
planu (załącznik nr 1); – nieprzekraczalna 
linia zabudowy w odległości 20,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem komunikacji 024KDd, 
jak na rysunku planu (załącznik nr 1); – od 
zachodu: nieprzekraczalna linia zabudowy w 
odległości 65,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem komunikacji 024KDd, jak na rysunku 
planu (załącznik nr 1) – nieprzekraczalna 
linii zabudowy w odległości 90,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem 46 R – granicy działki 
ewidencyjnej 336/14, jak na rysunku planu 
(załącznik nr 1);

b) Dopuszcza się ustawienie na terenie jednej ele-
ktrowni wiatrowej (EW019);

4) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dostęp do elektrowni wiatrowej dojazdem tech-

nicznym o szerokości 3,0 m i długości około 75 
m włączonym do terenu komunikacji 022KDd; 
Proponowany przebieg dojazdu wskazano na 
rysunku planu (załącznik nr 1);

5) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Dla realizacji budowli i montażu elektrowni 

wiatrowej, do rejonu posadowienia EW 
wykonać tymczasowy dojazd o szerokości 
5,0 m. Dojazd włączyć do drogi polnej na te-
renie komunikacji 022KDd. Z dojazdu usunąć 
warstwę humusu, utwardzić żwirem lub ułożyć 
tymczasową nawierzchnię z płyt budow-
lanych. Po zakończeniu prac budowlanych 

teren przywrócić do użytkowania rolniczego, 
pozostawiając dojazd techniczne jak w p. 4;

b) Na potrzeby prowadzenia robót budowlanych 
i montażowych wykonać w strefi e technicznej 
elektrowni wiatrowej tymczasowy plac mane-
wrowo – składowy. Po zakończeniu budowy 
i rozpoczęciu eksploatacji parku wiatrowego 
grunty zbędne dla eksploatacji EW przywrócić 
do użytkowania rolniczego;

c) Na potrzeby transportu technologicznego do-
puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 022KDd; 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 8 pp.6.

48. Teren oznaczony 48 R o powierzchni ok. 33,1 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) Obejmuje się ochroną znajdujące się w północnej 

i centralnej części terenu trzy zmeliorowane cieki 
i towarzyszącą im zieleń, w tym pas roślinności 
trawiastej, stanowiące część lokalnego korytarza 
ekologicznego. Ochrona obejmuje zachowanie 
drożności cieków jako lokalnych korytarzy dla 
zwierząt;

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) Ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej obejmującą 
stanowisko archeologiczne ujęte w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków AZP 27-32/21 – osada kultury 
wielbarskiej. Granice strefy wskazano na rysunku 
planu (załącznik nr 1);

b) Ustala się obowiązek przeprowadzania, dla 
wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefi e 
WIII interwencyjnych badań archeologicznych w 
formie nadzoru archeologicznego prowadzone-
go w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu 
których teren może być trwale zainwestowany. 
W przypadku stwierdzenia reliktów archeologic-
znych ustala się konieczność przeprowadzenia 
archeologicznych badań ratowniczych;

c) Zakres niezbędnych do wykonania badań archeo-
logicznych każdorazowo określa inwestorowi 
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w wydanym pozwoleniu;

d) Ustala się obowiązek powiadomienia Pomorsk-
iego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
– Delegaturę w Słupsku, w terminie nie krótszym 
niż dwa tygodnie przed przystąpieniem do prac 
o zamiarze ich rozpoczęcia;

4) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Zachowuje się do dalszego użytkowania 

napowietrzną linię energetyczną 15kV;
5) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 022KDd; 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 8 pp.6.

49. Teren oznaczony 49EW,R o powierzchni ok. 13,36 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zabudowy elektrowni wia-

trowych na gruntach rolnych;
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a) Dopuszcza się ustawienie na terenie jednej ele-
ktrowni wiatrowej (EW020);

2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:
a) Ustala się zakaz gromadzenia (przetrzymywania) 

odpadów niebezpiecznych na terenie, w tym 
szczególnie odpadów powstających w czasie 
prowadzenia konserwacji, obsługi okresowej i 
usuwania awarii stacji transformatorowej przez 
personel obsługujący;

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) Ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej obejmującą 
stanowisko archeologiczne ujęte w wojewódz-
kiej ewidencji zabytków AZP 27-32/39 – osada 
wczesnośredniowieczna. Granice strefy wska-
zano na rysunku planu (załącznik nr 1);

b) Ustala się obowiązek przeprowadzania, dla 
wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefi e 
WIII interwencyjnych badań archeologicznych w 
formie nadzoru archeologicznego prowadzone-
go w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu 
których teren może być trwale zainwestowany. 
W przypadku stwierdzenia reliktów archeologic-
znych ustala się konieczność przeprowadzenia 
archeologicznych badań ratowniczych;

c) Zakres niezbędnych do wykonania badań archeo-
logicznych każdorazowo określa inwestorowi 
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w wydanym pozwoleniu;

d) Ustala się obowiązek powiadomienia Pomorsk-
iego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
– Delegaturę w Słupsku, w terminie nie krótszym 
niż dwa tygodnie przed przystąpieniem do prac 
o zamiarze ich rozpoczęcia;

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) Ustala się następujące nieprzekraczalne linie 

zabudowy: – nieprzekraczalna linia zabudowy 
w odległości 50,0 m od linii rozgraniczającej z 
terenem komunikacji 022KDd, jak na rysunku 
planu (załącznik nr 1); – nieprzekraczalna 
linia zabudowy w odległości 90,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem komunikacji 022KDd, 
jak na rysunku planu (załącznik nr 1); – od zachodu: 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 
135 m od linii rozgraniczającej z terenem 48 R, jak 
na rysunku planu (załącznik nr 1); – od wschodu: 
nieprzekraczalna linia zabudowy, w odległości 
285 m od linii rozgraniczającej z terenem 48 R, 
jak na rysunku planu (załącznik nr 1);

b) Dopuszcza się ustawienie na terenie jednej ele-
ktrowni wiatrowej (EW020);

5) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dostęp do elektrowni wiatrowej dojazdem tech-

nicznym o szerokości 3,0 m i długości około 70 m 
włączonym prostopadłym do terenu komunikacji 
022KDd; Proponowany przebieg dojazdu wska-
zano na rysunku planu (załącznik nr 1);

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Dla realizacji budowli i montażu elektrowni wia-

trowej, do rejonu posadowienia EW wykonać 

tymczasowy dojazd o szerokości 5,0 m. Dojazd 
włączyć do drogi polnej na terenie komunikacji 
022KDd. Kierunek włączenia prostopadły do 
osi terenu komunikacji. Z dojazdu usunąć 
warstwę humusu, utwardzić żwirem lub ułożyć 
tymczasową nawierzchnię z płyt budow-
lanych. Po zakończeniu prac budowlanych 
teren przywrócić do użytkowania rolniczego, 
pozostawiając dojazd techniczne jak w p. 5;

b) Na potrzeby prowadzenia robót budowlanych 
i montażowych wykonać w strefi e technicznej 
elektrowni wiatrowej tymczasowy plac mane-
wrowo – składowy. Po zakończeniu budowy 
i rozpoczęciu eksploatacji parku wiatrowego 
grunty zbędne dla eksploatacji EW przywrócić 
do użytkowania rolniczego;

c) Na potrzeby transportu technologicznego do-
puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 022KDd; 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 8 pp.6.

50. Teren oznaczony symbolem 50 R o pow. ok. 15,08 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej;
2) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) Ustala się strefę WII częściowej ochrony ar-

cheologiczno – konserwatorskiej obejmującą 
stanowisko archeologiczne ujęte w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków AZP 27-32/52 – osada kultury 
łużyckiej, wczesnośredniowieczna faza A – B i D 
– E; Granice strefy wskazano na rysunku planu 
(załącznik nr 1);

b) Ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony 
archeologiczno – konserwatorskiej obejmującą 
stanowiska archeologiczne ujęte w wojewódz-
kiej ewidencji zabytków AZP 27-32/42 – osada 
wczesnośredniowieczna i AZP 27-32/50 – osada 
wczesnośredniowieczna. Granice strefy wska-
zano na rysunku planu (załącznik nr 1);

c) Ustala się obowiązek przeprowadzania, dla 
wszystkich inwestycji lokalizowanych w stre-
fi e WII archeologicznych badań ratowniczych 
wyprzedzających prace ziemne inwestycyjne, 
po zakończeniu których teren może być trwale 
zainwestowany. W przypadku stwierdzenia re-
liktów archeologicznych ustala się konieczność 
przeprowadzenia archeologicznych badań ra-
towniczych;

d) Ustala się obowiązek przeprowadzania, dla 
wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefi e 
WIII interwencyjnych badań archeologicznych w 
formie nadzoru archeologicznego prowadzone-
go w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu 
których teren może być trwale zainwestowany. 
W przypadku stwierdzenia reliktów archeologic-
znych ustala się konieczność przeprowadzenia 
archeologicznych badań ratowniczych;

e) Zakres niezbędnych do wykonania badań archeo-
logicznych każdorazowo określa inwestorowi 
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w wydanym pozwoleniu;

f) Ustala się obowiązek powiadomienia Pomorsk-
iego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
– Delegaturę w Słupsku, w terminie nie krótszym niż: 
dla strefy WII – jeden miesiąc, a dla strefy WIII – dwa 
tygodnie przed przystąpieniem do prac ziemnych 
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inwestycyjnych o zamiarze ich rozpoczęcia w celu 
umożliwienia wykonania archeologicznych badań 
ratowniczych;

3) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasa terenu 
przyległego do terenu komunikacji 015KDd; 
Wykonać zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 
6 p. 8 pp.6.

51. Teren oznaczony 01KDd o powierzchni ok. 2,036 ha.   
   Dla terenu ustala się:

1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 
drogi dojazdowej;

2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać w niezbędnym zakresie 

wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie 
nawierzchni z zagęszczonego żwiru lub z płyt 
drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

52. Teren oznaczony 02KDd o powierzchni ok. 0,628 ha.  
   Dla terenu ustala się:

1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 
drogi dojazdowej;

2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać w niezbędnym zakresie 

wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie 
nawierzchni z zagęszczonego żwiru lub z płyt 
drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

53. Teren oznaczony 03KDd o powierzchni ok. 0,63 ha. 
   Dla terenu ustala się:

1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 
drogi dojazdowej;

2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających terenu.
54. Teren oznaczony 04KDd o powierzchni ok. 0,367 ha. 
   Dla terenu ustala się:

1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 
drogi dojazdowej;

2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać w niezbędnym zakresie 

wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie 
nawierzchni z zagęszczonego żwiru lub z płyt 
drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

55. Teren oznaczony 05KDd o powierzchni ok. 1,157 ha.     
   Dla terenu ustala się:

1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 
drogi dojazdowej;

2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać w niezbędnym zakresie 

wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie 
nawierzchni z zagęszczonego żwiru lub z płyt 
drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

56. Teren oznaczony 06KDd o powierzchni ok. 0,445 ha.  
   Dla terenu ustala się:

1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 
drogi dojazdowej;

2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej
a) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających terenu.
57. Teren oznaczony 07KDd o powierzchni ok. 0,235 ha.  
   Dla terenu ustala się:

1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 
drogi dojazdowej;

2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać w niezbędnym zakresie 

wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie 
nawierzchni z zagęszczonego żwiru lub z płyt 
drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

58. Teren oznaczony 08KDd o powierzchni ok. 0,142 ha.  
   Dla terenu ustala się:

1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 
drogi dojazdowej;

2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających terenu.
59. Teren oznaczony 09KDd o powierzchni ok. 1,083 ha.  
   Dla terenu ustala się:

1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 
drogi dojazdowej;

2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać w niezbędnym zakresie 

wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie 
nawierzchni z zagęszczonego żwiru lub z płyt 
drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

60. Teren oznaczony 010KDd o powierzchni ok. 0,219 
ha.  Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających terenu.
61. Teren oznaczony 011KDd o powierzchni ok. 0,073 ha. 

Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających terenu.
62. Teren oznaczony 012KDd o powierzchni ok. 0,299 ha. 

Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać w niezbędnym zakresie 

wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie 
nawierzchni z zagęszczonego żwiru lub z płyt 
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drogowych;
b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających terenu.
3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) Ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej obejmującą 
stanowisko archeologiczne ujęte w wojewódz-
kiej ewidencji zabytków AZP 27-32/24 – osada 
wczesnośredniowieczna. Granice strefy wska-
zano na rysunku planu (załącznik nr 1);

b) Ustala się obowiązek przeprowadzania, dla 
wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefi e 
WIII interwencyjnych badań archeologicznych w 
formie nadzoru archeologicznego prowadzone-
go w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu 
których teren może być trwale zainwestowany. 
W przypadku stwierdzenia reliktów archeologic-
znych ustala się konieczność przeprowadzenia 
archeologicznych badań ratowniczych;

c) Zakres niezbędnych do wykonania badań archeo-
logicznych każdorazowo określa inwestorowi 
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w wydanym pozwoleniu;

d) Ustala się obowiązek powiadomienia Pomorsk-
iego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
– Delegaturę w Słupsku, w terminie nie krótszym 
niż dwa tygodnie przed przystąpieniem do prac 
o zamiarze ich rozpoczęcia.

63. Teren oznaczony 013KDd o powierzchni ok. 0,343 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
64. Teren oznaczony 014KDd o powierzchni ok. 0,398 ha. 

Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi gminnej dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać w niezbędnym zakresie 

wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie 
nawierzchni z zagęszczonego żwiru lub z płyt 
drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

65. Teren oznaczony 015KDd o powierzchni ok. 2,144 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać w niezbędnym zakresie 

wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie 
nawierzchni z zagęszczonego żwiru lub z płyt 
drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) Ustala się dwie strefy WIII ograniczonej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej obejmujące 
stanowiska archeologiczne ujęte w wojewódz-
kiej ewidencji zabytków AZP 27-32/37 – osada 
kultury łużyckiej i AZP 27-32/41 – osada kultury 
pomorskiej. Granice stref wskazano na rysunku 
planu (załącznik nr 1);

b) Ustala się obowiązek przeprowadzania, dla 

wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefach 
WIII interwencyjnych badań archeologicznych w 
formie nadzoru archeologicznego prowadzone-
go w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu 
których teren może być trwale zainwestowany. 
W przypadku stwierdzenia reliktów archeologic-
znych ustala się konieczność przeprowadzenia 
archeologicznych badań ratowniczych;

c) Zakres niezbędnych do wykonania badań archeo-
logicznych każdorazowo określa inwestorowi 
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w wydanym pozwoleniu;

d) Ustala się obowiązek powiadomienia Pomorsk-
iego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
– Delegaturę w Słupsku, w terminie nie krótszym 
niż dwa tygodnie przed przystąpieniem do prac 
o zamiarze ich rozpoczęcia.

66. Teren oznaczony 016KDd o powierzchni ok. 0,687 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać w niezbędnym zakresie 

wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie 
nawierzchni z zagęszczonego żwiru lub z płyt 
drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

67. Teren oznaczony 017KDd o powierzchni ok. 0,313 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać w niezbędnym zakresie 

wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie 
nawierzchni z zagęszczonego żwiru lub z płyt 
drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

68. Teren oznaczony 018KDd o powierzchni ok. 0,822 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać w niezbędnym zakresie 

wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie 
nawierzchni z zagęszczonego żwiru lub z płyt 
drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

69. Teren oznaczony 019KDd o powierzchni ok. 0,125 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających terenu.
70. Teren oznaczony 020KDd o powierzchni ok. 0,524 ha. 

Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
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a) Na drodze wykonać w niezbędnym zakresie 
wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie 
nawierzchni z zagęszczonego żwiru lub z płyt 
drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

71. Teren oznaczony 021KDd o powierzchni ok. 1,213 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać w niezbędnym zakresie 

wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie 
nawierzchni z zagęszczonego żwiru lub z płyt 
drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

72. Teren oznaczony 022KDd o powierzchni ok. 2,426 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać w niezbędnym zakresie 

wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie 
nawierzchni z zagęszczonego żwiru lub z płyt 
drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczenia terenu.

73. Teren oznaczony 023KDd o powierzchni ok. 0,744 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających terenu.
74. Teren oznaczony 024KDd o powierzchni ok. 0,699 ha. 

Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji – istniejącej 

drogi dojazdowej;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających terenu.
Rozdział 3

Ustalenia końcowe

§ 8

1. Na cele nierolnicze i nieleśne przeznacza się:
1) 0,997 ha gruntów ornych klasy RIIIb w oddziel-

nych fragmentach, z których żaden nie przekracza 
0,5 ha;

2) 4,056 ha gruntów ornych klasy RIVa w oddziel-
nych fragmentach, z których żaden nie przekracza 
1,0 ha;

3) 2,175 ha gruntów ornych klasy RIVb w oddziel-
nych fragmentach, z których żaden nie przekracza 
1,0 ha;

4) 0,130 ha gruntów ornych klasy RV;
5) 0,037 ha nieużytków;

2. Po zakończeniu eksploatacji elektrowni i jej demontażu, 
grunty należy przywrócić do użytkowania rolniczego.

§ 9

1. Ustala się dla gruntów objętych planem stawkę w 
wysokości 1% służącą naliczeniu jednorazowej opłaty 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 10

1. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

2. Uchwała podlega opublikowaniu na stronie interneto-
wej gminy Człuchów.

Przewodniczący
Rady Gminy

Andrzej Bachan
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/308/10
Rady Gminy Człuchów
z dnia 10 marca 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIII/308/10
Rady Gminy Człuchów
z dnia 10 marca 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych 
Dębnica, Ględowo, Jęczniki Wielkie, Skarszewo i Wierz-
chowo
  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 z późn. zm.) określa się następujący sposób 
realizacji oraz zasady fi nansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy:
Zgodnie z ustaleniami niniejszego planu oraz prognozą 
skutków fi nansowych uchwalenia planu, gmina nie ponie-
sie wydatków fi nansowych z budżetu gminy na realizację 
infrastruktury technicznej. Koszty tej realizacji poniesie 
inwestor.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIII/308/10
Rady Gminy Człuchów
z dnia 10 marca 2010 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Dębnica, 
Ględowo, Jęczniki Wielkie, Skarszewo i Wierzchowo
  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 późn. zm.) Rada Gminy Człuchów 
rozstrzyga, co następuje:
Do projektu planu, wyłożonego do publicznego wglądu z 
prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko 
nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowią-
cym integralną część dokumentacji formalno-prawnej 
prac planistycznych.
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 UCHWAŁA Nr XLIII/309/2010
Rady Gminy Człuchów
 z dnia 10 marca 2010 r.

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych 
Jaromierz, Chrząstowo.

  Na podstawie: art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113poz. 984, Nr 214 poz. 1806, 
Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 
2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. 2004 r. Nr 116 poz. 1203, 
Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. 
U. 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) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, zmiany: 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), Na wniosek Wójta Gminy 
Człuchów, Rada Gminy Człuchów uchwala, Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów 
w obrębach geodezyjnych Jaromierz, Chrząstowo

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1

1. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/114/2008 Rady Gminy Człu-
chów z dnia 13 lutego 2008, w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Człuchów w obrębach 
geodezyjnych Jaromierz i Chrząstowo – po stwierdze-
niu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Człuchów, 
uchwalonego uchwałą nr III/19/02 Rady Gminy Człu-
chów z dnia 20 grudnia 2002 r., zmienionego uchwałą 
nr XLIII/306/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 10 marca 
2010 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu gminy Człuchów w obrębach 
geodezyjnych Jaromierz i Chrząstowo.

2. Plan obowiązuje na obszarze o łącznej powierzchni 
82,06 ha, którego granice ustala rysunek planu, stano-
wiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Integralnymi częściami planu są: niniejsza uchwała oraz 
następujące załączniki do uchwały:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony na mapie 

planistycznej w skali 1: 2 000, zawierający wyrys z 
obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Człu-
chów;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasad ich fi nansowania;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrze-
nia uwag zgłoszonych do projektu planu;

4. Przedmiotem planu są ustalenia dla terenów, gdzie 
będzie zlokalizowany park elektrowni wiatrowych, dla 
terenów infrastruktury technicznej, terenów komunika-
cji, terenów produkcji rolnej i terenów leśnych.

5. Zakres ustaleń planu jest zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

§ 2

1. Na rysunku, o którym mowa w § 1 ust. 3, p.1, następują-
ce oznaczenia grafi czne są obowiązującymi ustaleniami 
planu:
1) granice planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

i różnych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenia cyfrowo-literowe terenów wydzielonych 

liniami rozgraniczającymi,
4) linie zabudowy nieprzekraczalne, ściśle określone w 

tekście Uchwały;
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5) granice strefy ograniczonej ochrony archeologiczno-
konserwatorskiej WIII,

2. Przebieg granic planu ustalono po granicach ewidencyj-
nych lub granicach użytków a w pozostałych przypad-
kach prostopadle lub równolegle do sąsiednich granic 
ewidencyjnych;

3. Przebieg linii rozgraniczających tereny o różnych róż-
nym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowa-
nia ustalono po granicach ewidencyjnych lub granicach 
użytków a tam, gdzie nie było to możliwe, prostopadle 
lub równolegle do sąsiednich granic ewidencyjnych;

4. W przypadkach, gdy granice planu i linie rozgranicza-
jące tereny o różnych funkcjach nie są tożsame z po-
działami ewidencyjnymi, dla odczytania geodezyjnego 
przyjmuje się położenie osi linii;

5. Treść rysunku planu obowiązuje w takim zakresie, 
w jakim odwołują się do niego przepisy niniejszej 
uchwały.

§ 3

1. Nie są ustaleniami planu wymienione poniżej elementy, 
oznaczone na rysunku planu w części informacyjnej. 
Ostateczne ich rozmieszczenie wskażą projekty tech-
niczne, których rozwiązania nie mogą naruszać ustaleń 
planu:
1) rejony proponowanej lokalizacji elektrowni wiatro-

wych i ich oznaczenia cyfrowo-literowe;
2) proponowane rozmieszczenie dojazdów technicz-

nych wykonanych dla potrzeb robót budowlanych i 
montażu elektrowni wiatrowych oraz ich późniejszej 
obsługi.

§ 4

1. Ilekroć w uchwale mowa jest o: – nieprzekraczalnej 
linii zabudowy – oznacza to linię, której nie może 
przekroczyć żaden nadziemny ani podziemny ele-
ment budowli. Może natomiast poza tę linię wykra-
czać śmigło wirnika w czasie obrotu turbiny w płasz-
czyźnie poziomej. Poza nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy dopuszcza się wyłącznie realizację sieci 
elektroenergetycznych; – elektrowni wiatrowej (EW) 
– jest to urządzenie przetwarzające energię mecha-
niczną wiatru na energię elektryczną, składające się z 
budowli posiadającej część nadziemną i podziemną, 
turbiny z wirnikiem oraz urządzeń technicznych ste-
rujących pracą turbiny i przekazujących wytworzony 
prąd; – strefi e technicznej elektrowni wiatrowej – jest 
to obszar o powierzchni 0,25 ha, wyznaczony w pro-
jekcie technicznym w bezpośrednim otoczeniu wieży 
elektrowni wiatrowej w celu umożliwienia właściwej 
eksploatacji i zapewnienia bezpieczeństwa; – parku  
elektrowni wiatrowych – jest to zespół elektrowni 
wiatrowych połączonych siecią elektroenergetyczną, 
wyposażony w urządzenia techniczne niezbędne do 
sterowania jego pracą, integrowania oraz przeka-
zywania wytworzonej energii elektrycznej do sieci 
operatora.

2. Poza wyżej wymienionymi, w uchwale użyte są inne 
pojęcia i określenia, defi niowane w ustawach, w tym 
szczególnie ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, prawie budowlanym, prawie ochrony 
środowiska oraz prawie energetycznym.

Rozdział 2
Ustalenia dla terenów 

wydzielonych liniami rozgraniczającymi

§ 5

1. Ustala się podział obszaru planu na 11 terenów wy-
dzielonych liniami rozgraniczającymi i wyróżnionych 
oznaczeniami cyfrowo – literowymi, w tym: – 2 tereny 
zabudowy elektrowni wiatrowych na gruntach rolnych, 
oznaczone EW,R; – 3 tereny produkcji rolnej, oznaczone 
R; – 1 teren produkcji rolnej, rezerwowany na potrzeby 
komunikacji, oznaczony R,KD, – 1 teren leśny, oznaczo-
ny ZL; – 1 teren przeznaczony do dolesienia, oznaczony 
ZLd; – 1 teren infrastruktury technicznej – istniejącej 
stacji bazowej telefonii komórkowej oznaczony TT; 
– 2 tereny komunikacji – dróg dojazdowych rolniczych 
– oznaczone KD;

2. Poniżej zawarte zasady i ustalenia obowiązują w całym 
obszarze planu (§ 6) oraz dla poszczególnych terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczającymi (§ 7).

§ 6

  Ustalenia obowiązujące w całym obszarze planu

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
Elementami kształtującymi ład przestrzenny w obszarze 
objętym planem są:
1) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

i różnych zasadach zagospodarowania;
2) Nieprzekraczalne linie zabudowy;
3) Ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy i za-

gospodarowania terenów, zapisane w § 7
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego:
1) Teren objęty planem położony jest poza obszarami 

objętymi prawną ochroną zasobów środowiska i 
przyrody. Najbliżej położonym obszarem objętym 
prawną ochroną zasobów przyrody jest Obszar Chro-
nionego Krajobrazu „Zespół Jezior Człuchowskich 
na południowy-wschód od Człuchowa” oddalony 
od obszaru planu 3,62 km;

2) Teren objęty planem znajduje się w granicach pro-
jektowanego migracyjnego korytarza ekologicznego 
dużych zwierząt „Pomorze 2” łączącego Europejską 
Sieć Natura 2000 w Polsce; Ustalenia planu gwaran-
tują zachowania drożności tego korytarza;

3) Najbliżej położonymi obszarami zgłoszonymi do 
objęcia ochroną w systemie Natura 2000 są niewiel-
kie: SOOS Wolność i Jeziora Chojnickie oraz SOOS 
Dolina Szczyry. Odległości tych terenów od granic 
planu wynoszą w najbliższym punkcie odpowiednio 
10,8 km i 11,1 km. Od dużego obszaru objętego 
ochroną w systemie Natura 2000 OSOP PLB220009 
Bory Tucholskie teren planu oddalony jest o ~16,5 
km;

4) Obejmuje się ochroną elementy kulturowego krajo-
brazu rolniczego w granicach planu: oczka wodne 
otoczone zadrzewieniami i zakrzewieniami, poroś-
nięte roślinnością doliny cieków wodnych, ciągi 
zadrzewień wzdłuż miedz, traktów, ścieżek i dróg 
publicznych.

5) Przed posadowieniem budowli elektrowni wiatro-
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wych wykonać szczegółowe badania geologiczno 
– inżynierskie;

6) Po uruchomieniu parku wiatrowego prowadzić po-
realizacyjny monitoring awifauny;

7) Zabezpieczyć strefy techniczne elektrowni wiatro-
wych przed skażeniem substancjami szkodliwymi, 
mogącym nastąpić w wyniku awarii urządzeń;

8) Zasięg zmian w środowisku naturalnym spowodo-
wanych realizacją planowanego zagospodarowania 
terenu, w tym poziom hałasu i wibracji wytwarza-
nych przez park elektrowni wiatrowych, nie może 
przekroczyć granic planu;

9) Ustala się obowiązek usuwania odpadów niebez-
piecznych powstających w związku z prowadzoną 
działalnością, w tym intensywną gospodarką rolną. 
Dalsze postępowanie z odpadami w sposób określo-
ny w przepisach prawa miejscowego;

10) Ziemię urodzajną pozyskaną ze zdjęcia z wykopów 
wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu 
robót budowlanych.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
1) Odnalezione podczas prac rolniczych, robót budow-

lanych oraz wykopów liniowych przedmioty i obiekty 
o cechach zabytku  należy zabezpieczyć, powiada-
miając jednocześnie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków lub najbliższą placówkę muzealną.

4. Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni pub-
licznych:
1) W obszarze objętym planem, ani też w jego sąsiedz-

twie, nie ustalono obszarów przestrzeni publicznej w 
rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

5. Zasady i warunki scalania i podziału terenów:
1) Plan nie ustala ograniczeń w dokonywaniu scaleń i 

podziałów gruntów rolnych;
2) Kierunek ewentualnych podziałów prostopadle do 

osi terenu 01KD.
6. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudo-
wy:
1) W całym obszarze planu ustala się zakaz zabudowy 

kubaturowej, niezwiązanej z funkcjonowaniem elek-
trowni wiatrowych;

2) Ustala się zakaz wprowadzania zieleni wysokiej we 
wszelkich formach w promieniu minimum 500 m od 
miejsca posadowienia słupa elektrowni wiatrowej;

3) Ustala się strefę techniczną wokół każdej elektrowni 
wiatrowej;

4) Strefę techniczną należy ogrodzić żywopłotem na 
siatce lub oznakować, czytelnie i zrozumiale infor-
mując o grożącym niebezpieczeństwie;

5) W strefi e technicznej elektrowni wiatrowej dopuszcza 
się ustawienie urządzeń, związanych z jej funkcjono-
waniem;

6) W strefi e technicznej dopuszcza się prowadzenie 
gospodarki rolnej, przy zachowaniu szczególnej 
ostrożności przy pracach polowych.

7. Zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej:
1) Zrealizować w granicach planu park elektrowni wia-

trowych, składający się z nie więcej niż 3 elektrowni 
wiatrowych o całkowitej mocy nie większej, niż 7,2 
MW, połączonych siecią kablową. Park przyłączyć 
linią kablową do rozbudowanej istniejącej linii 15kV   
przebiegającej przez teren 7 R i dalej do GPZ Człu-
chów poza obszarem planu; Park wiatrowy może być 

zrealizowany wyłącznie w formie zorganizowanego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego;

2) W elektrowniach wiatrowych zabudować turbiny o 
mocy nieprzekraczającej 2,5 MW i średnicy wirnika 
do 100 m;

3) Sieć elektroenergetyczną łączącą elektrownie wcho-
dzące w skład parku układać w formie sieci kablo-
wej;

4) Dostęp do elektrowni wiatrowych, dla celów ich 
bieżącej konserwacji i obsługi okresowej poprzez 
dojazdy techniczne o charakterze dróg wewnętrz-
nych, włączone do terenów komunikacji 01KD i 02KD; 
Nawierzchnię dojazdów wykonać z płyt IOMB, płyt   
drogowych lub w formie nawierzchni z zagęszczo-
nego żwiru;

5) Elektrownie wiatrowe stanowią przeszkody lotnicze i 
powinny być wyposażone w znaki przeszkodowe oraz 
oświetlone zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 
związku z tym: Przed wydaniem pozwolenia na budo-
wę projektowane obiekty przekraczające wysokość 
50 npt należy zgłosić do Szefostwa Służby Ruchu 
Lotniczego Sił Zbrojnych RP. Z minimum 2-miesięcz-
nym wyprzedzeniem zobowiązuje się inwestora do 
powiadomienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz 
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o przewidywa-
nym terminie ukończenia inwestycji. Powiadomienia 
winny zawierać dane o powstałych przeszkodach 
(liczbie, szczegółowej lokalizacji oraz   ostatecznej 
całkowitej wysokości elektrowni wiatrowych);

6) Ustala się jednakową konstrukcję i wysokość budowli 
elektrowni wiatrowych w tym:
a) Maksymalną wielkość fundamentu elektrowni 

wiatrowej na 1 000 m2;
b) Wieże elektrowni wiatrowych wykonane z rur peł-

nościennych zbieżnych: a) Maksymalną wysokość 
wieży elektrowni wiatrowej, mierzoną od poziomu 
terenu do osi wirnika – 110 m; b) Kolorystykę 
wież elektrowni wiatrowych utrzymaną w tonacji 
jasnoszarej,  szaroniebieskiej lub szarozielonej, 
umożliwiającej wkomponowanie w krajobraz;

7) Do użytkowania elektrowni wiatrowych można 
przystąpić po wykonaniu i odbiorze technicznym 
włączenia do sieci 110kV poza obszarem planu;

8) Zachowuje się do dalszego użytkowania przebiega-
jące w obszarze planu magistrale i sieci rozdzielcze 
infrastruktury technicznej oraz dopuszcza się ich 
modernizację i rozbudowę; Należy zapewnić dostęp 
do sieci infrastruktury technicznej ich zarządcom dla 
celów konserwacji i bieżących remontów;

9) Zachowuje się do dalszego użytkowania istniejącą 
sieć drenarską oraz rowy melioracyjne; ewentualna 
ich przebudowa winna zapewnić prawidłowe funk-
cjonowanie sieci. Likwidacja odcinka sieci może 
nastąpić wyłącznie za zgodą Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w 
Gdańsku Terenowy Oddział w Człuchowie, który 
wykreśli zlikwidowane odcinki z ewidencji urządzeń 
melioracji szczegółowych.

8. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
1) Przed przystąpieniem do budowy parku elektro-

wni wiatrowych dopuszcza się w granicach planu 
umieszczenie urządzeń do pomiaru siły wiatru; Po 
zakończeniu badań urządzenia zdemontować;

2) Przed przystąpieniem do budowy inwestor w poro-
zumieniu z zarządcą drogi krajowej dostosuje zjazd 
z drogi krajowej we wsi Jaromierz, stanowiący prze-
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dłużenie terenu komunikacji 01KD, poza obszarem 
planu, dla potrzeb transportu ciężkich elementów 
budowlanych. Po zakończeniu montażu zjazd przy-
wrócić do stanu poprzedniego;

3) Na potrzeby prowadzenia robót budowlanych do-
puszcza się wzmocnienie istniejących, niewydzie-
lonych ewidencyjnie dróg polnych o nawierzchni 
gruntowej. Może to mieć miejsce wyłącznie po 
wyrażeniu zgody przez właścicieli zajętych terenów. 
Wzmocnienie nawierzchni nie może spowodować 
zmiany stosunków wodnych, w tym szczególnie 
powstawania zastoisk wody oraz zalewania upraw;   
Po zakończeniu robót budowlanych, grunty należy 
zrekultywować i przywrócić do użytkowania rolni-
czego, przy zachowaniu drożności dróg polnych 
istniejących przed rozpoczęciem robót;

4) Po zakończeniu eksploatacji parku elektrowni wia-
trowych należy zdemontować wszystkie nadziemne 
elementy budowli oraz urządzenia a teren przywrócić 
do użytkowania rolniczego.

§ 7

  Ustalenia obowiązujące dla poszczególnych terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczającymi 

1. Teren oznaczony symbolem 1ZL o powierzchni ok. 0,13 
ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren leśny;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego:
a) Na terenie prowadzić gospodarkę leśną zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
2. Teren oznaczony symbolem 2ZLd o powierzchni ok. 

2,79 ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren wnioskowanych zalesień;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego:
a) Teren należy zalesić, stosując optymalny skład 

gatunkowy drzewostanów i ich strukturę zmie-
szania;

b) Po dokonaniu zalesienia prowadzić na terenie 
pielęgnację upraw i gospodarkę leśną zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

3) W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) Ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony ar-

cheologiczno – konserwatorskiej obejmującą 
stanowisko archeologiczne ujęte w wojewódz-
kiej ewidencji zabytków AZP 26-31/54 – osada 
wczesnośredniowieczna. Celem ochrony jest 
udokumentowanie reliktów osadnictwa wczes-
nośredniowiecznego poprzez przeprowadzenie 
archeologicznych badań interwencyjnych o cha-
rakterze nadzoru archeologicznego. Granice strefy 
wskazano na rysunku planu (załącznik nr 1);

3. Teren oznaczony symbolem 3 R o pow. ok. 6,1 ha. Dla 
terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolniczej;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego:
  a) Na terenie prowadzić gospodarkę rolną
3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów ko-

munikacji i infrastruktury technicznej:

a) Zachowuje się do dalszego użytkowania i ewen-
tualnej modernizacji napowietrzną linię energe-
tyczną 15kV;

4. Teren oznaczony symbolem 4EW,R o pow. ok.24,42 ha. 
Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zabudowy farmy elektrowni 

wiatrowych na gruntach rolnych;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego:
a) Obejmuje się ochroną znajdujący się w północno 

– zachodniej części terenu zmeliorowany ciek i 
towarzyszącą mu zieleń, w tym pas roślinności 
trawiastej, stanowiące część lokalnego korytarza 
ekologicznego. Ochrona obejmuje zachowanie 
drożności koryta cieku, ukształtowanie terenu oraz 
pokrycie roślinne;

b) Ustala się obowiązek usuwania odpadów niebez-
piecznych powstających w czasie prowadzenia 
konserwacji, obsługi okresowej i usuwania awarii 
elektrowni wiatrowych przez personel obsługują-
cy;

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: – od 

zachodu: w odległości 200,0 m od granicy lasu, jak 
na rysunku planu (załącznik nr 1); – od północy: w 
odległości 150,0 m od granicy lasu, jak na rysunku 
planu (załącznik nr 1); – od wschodu: w odległości 
120,0 m od granicy ewidencyjnej działki 17/5; jak 
na rysunku planu (załącznik nr 1);

b) Dopuszcza się ustawienie 1 siłowni wiatrowej; 
Proponowany rejon lokalizacji EW01 wskazano 
na rysunku planu (załącznik nr 1) ;

4) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów ko-
munikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dostęp do siłowni wiatrowej zlokalizowanej w 

rejonie EW01 dojazdem technicznym o szerokości 
3,0 m i długości około 170 m włączonym prosto-
padle do drogi przebiegającej po terenie 02KD 
poza obszarem planu; Proponowany przebieg 
dojazdu wskazano na rysunku planu (załącznik nr 
1);

5) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Dla realizacji budowli i montażu elektrowni wia-

trowej, do rejonu posadowienia EW wykonać 
tymczasowy dojazd o szerokości 5,0 m. Dojazd 
włączyć do drogi gminnej na terenie komunikacji 
02KD. Kierunek włączenia prostopadły do osi 
terenu komunikacji. Z dojazdu usunąć warstwę 
humusu, drogę utwardzić żwirem lub ułożyć 
tymczasową nawierzchnię z płyt budowlanych. Po 
zakończeniu prac budowlanych teren przywrócić 
do użytkowania rolniczego, pozostawiając dojazd 
techniczny jak w p. 4)

b) Na potrzeby prowadzenia robót budowlanych i 
montażowych wykonać tymczasowy plac mane-
wrowo – składowy w strefi e technicznej elektrowni 
wiatrowej. Po zakończeniu budowy i rozpoczęciu 
eksploatacji parku wiatrowego grunty zbędne 
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dla eksploatacji EW przywrócić do użytkowania 
rolniczego;

c) Na potrzeby transportu technologicznego dopusz-
cza się przejściowe zajęcie gruntów przyległych 
do terenu komunikacji 02KD.  

  Jednak może to mieć miejsce wyłącznie po wy-
rażeniu zgody przez właścicieli zajętych gruntów. 
Nie może to spowodować zmiany stosunków 
wodnych na terenach sąsiednich, w tym szcze-
gólnie powstawania zastoisk wody oraz zalewa-
nia upraw. Po zakończeniu robót budowlanych, 
grunty należy zrekultywować i przywrócić do 
użytkowania rolniczego.

5. Teren oznaczony symbolem 5EW,R o pow. ok. 24,76 
ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren zabudowy elektrowni wiatro-

wych na gruntach rolnych;
2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego:
a) Ustala się obowiązek usuwania odpadów niebez-

piecznych powstających w czasie prowadzenia 
konserwacji, obsługi okresowej i usuwania awarii 
elektrowni wiatrowych przez personel obsługują-
cy;

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) Ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabu-

dowy: – od wschodu: 120,0 m od linii rozgranicza-
jącej z terenem 7 R jak na rysunku planu (załącznik 
nr 1); – od południa: w odległości 140,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem 09 R,KD jak na rysunku 
planu (załącznik nr 1); – od zachodu: najpierw na 
północ wzdłuż granicy ewidencyjnej działki 17/7 na 
od-cinku 95 m, dalej na odcinku 195 m w kierunku 
wschodnim równolegle do drogi krajowej nr 22 w 
odległości 215 m od tej drogi następnie na północ 
w odległości 200 m od granicy działki 17/7, jak na 
rysunku planu (załącznik nr 1);

b) Dopuszcza się ustawienie do 2 siłowni wiatro-
wych; Proponowane rejony lokalizacji EW02, 
EW03 wskazano na rysunku planu (załącznik nr 
1);

c) Minimalna odległość między wieżami elektrowni 
– 380 m.

4) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów ko-
munikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dostęp do siłowni wiatrowej zlokalizowanej w 

rejonie EW02 dojazdem technicznym o szero-
kości 3,0 m i długości około 25,0 m włączonym 
prostopadle do drogi przebiegającej na terenie 
komunikacji 01KD; Proponowany przebieg dojaz-
du wskazano na rysunku planu (załącznik nr 1);

b) Dostęp do siłowni wiatrowej zlokalizowanej w 
rejonie EW03 dojazdem technicznym o szeroko-
ści 3,0 m i długości około 350,0 m, włączonym 
prostopadle do drogi przebiegającej na terenie 
komunikacji 01KD; Proponowany przebieg dojaz-
du wskazano na rysunku planu (załącznik nr 1).

5) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Dla realizacji budowli i montażu elektrowni wia-

trowych, do rejonów posadowienia EW wykonać 
tymczasowe dojazdy o  szerokości 5,0 m. Dojazdy 
włączyć do drogi gminnej na terenie komunikacji 
01KD. Kierunek włączenia prostopadły do osi 
terenu komunikacji. Z dojazdów usunąć warstwę 
humusu, utwardzić żwirem lub ułożyć tymczaso-
wą nawierzchnię z płyt budowlanych. Po zakoń-
czeniu prac budowlanych teren przywrócić do 
użytkowania rolniczego, pozostawiając dojazdy 
techniczne jak w p. 4);

b) Na potrzeby prowadzenia robót budowlanych i 
montażowych wykonać tymczasowe place ma-
newrowo – składowe w strefach technicznych 
elektrowni wiatrowych. Po zakończeniu budowy i 
rozpoczęciu eksploatacji parku wiatrowego grunty 
zbędne dla eksploatacji EW przywrócić do użytko-
wania rolniczego;

c) Na potrzeby transportu technologicznego dopusz-
cza się przejściowe zajęcie gruntów przyległych 
do terenu komunikacji 01KD.  

  Jednak może to mieć miejsce wyłącznie po wy-
rażeniu zgody przez właścicieli zajętych gruntów. 
Nie może to spowodować zmiany stosunków 
wodnych na terenach sąsiednich, w tym szcze-
gólnie powstawania zastoisk wody oraz zalewa-
nia upraw. Po zakończeniu robót budowlanych, 
grunty należy zrekultywować i przywrócić do 
użytkowania rolniczego.

6. Teren oznaczony symbolem 6 R o powierzchni ok. 10,68 
ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren upraw rolnych;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów ko-

munikacji i infrastruktury technicznej:
a) Zachowuje się do dalszego użytkowania napo-

wietrzną linię energetyczną 15kV; Dopuszcza 
się modernizację linii, także w celu przyłączenia 
planowanego parku elektrowni wiatrowych;

b) Dopuszcza się przebieg infrastruktury technicznej 
związanej z funkcjonowaniem elektrowni wiatro-
wej.

3) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego do-

puszcza się przejściowe zajęcie pasów terenu 
przyległych do terenów komunikacji 01KD i 
02KD. Jednak może to mieć miejsce wyłącznie 
po wyrażeniu zgody przez właścicieli zajętych 
gruntów. Nie może to spowodować zmiany sto-
sunków wodnych na terenach sąsiednich, w tym 
szczególnie powstawania zastoisk wody oraz 
zalewania upraw. Po zakończeniu robót budow-
lanych, grunty należy zrekultywować i przywrócić 
do użytkowania rolniczego.

7. Teren oznaczony symbolem 7 R o powierzchni ok. 10,78 
ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren upraw rolnych;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów ko-

munikacji i infrastruktury technicznej:
a) Zachowuje się do dalszego użytkowania napo-

wietrzną linię energetyczną 15kV; Dopuszcza 
się modernizację linii także w celu przyłączenia 
planowanego parku elektrowni wiatrowych;

b) Zachowuje się do dalszego użytkowania słupową 
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stację transformatorową służącą do zasilania stacji 
bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na 
terenie 8TT;

c) Zachowuje się istniejące kable elektroenergetycz-
ne w terenie;

d) Dopuszcza się przebieg nowej infrastruktury 
technicznej związanej z funkcjonowaniem fermy 
elektrowni wiatrowych.

3) Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) Zachowuje się prawo przejazdu i przechodu przez 

teren, dla obsługi serwisowej stacji bazowej 
telefonii komórkowej na terenie 8TT, zgodnie z 
ustanowioną służebnością gruntową;

4) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) Na potrzeby transportu technologicznego dopusz-

cza się przejściowe zajęcie pasa terenu przyległe-
go do terenu komunikacji 01KD. Jednak może to 
mieć miejsce wyłącznie po wyrażeniu zgody przez 
właścicieli zajętych gruntów. Nie może to spowo-
dować zmiany stosunków wodnych na terenach 
sąsiednich, w tym szczególnie powstawania zasto-
isk wody oraz zalewania upraw. Po zakończeniu 
robót budowlanych, grunty należy zrekultywować 
i przywrócić do użytkowania rolniczego.

8. Teren oznaczony symbolem 8TT o powierzchni łącznie 
ok. 0,13 ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren infrastruktury technicznej, 

istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej;
2) Ustala się obowiązek prowadzenia pomiarów kon-

trolnych poziomu rzeczywistego promieniowania 
każdorazowo w razie zmiany warunków pracy stacji 
bazowej i urządzeń, o ile mogą one powodować 
zmianę poziomów) promieniowania; wyniki pomia-
rów przedkładać Wójtowi Gminy Człuchów;

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w od-

ległości 35,0 m od linii rozgraniczającej z terenem 
9 R,KD;

b) Teren winien być wygrodzony żywopłotem na 
siatce ogrodzeniowej;

4) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów ko-
munikacji i infrastruktury technicznej:
a) Zachowuje się do dalszej eksploatacji istniejącą 

stację bazową telefonii komórkowej oraz urządze-
nia związane z jej funkcjonowaniem;

b) Dopuszcza się modernizację wieży jednak pod 
warunkiem zachowania wysokości nie przekra-
czającej 50,0 m;

c) Obsługa komunikacyjna terenu z drogi gminnej 
na terenie 01KD, przez działkę 14/1 wzdłuż gra-
nicy działki zgodnie z ustanowioną służebnością 
gruntową.

d) Zasilanie linią kablową ze stacji transformatorowej 
słupowej zlokalizowanej na najbliższym słupie linii 
elektroenergetycznej 15kV;

9. Teren oznaczony symbolem 9 R,KD o powierzchni łącz-
nie ok. 1,09 ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren produkcji rolnej, stanowiący 

rezerwę pod rozbudowę drogi krajowej nr 22 do 
parametrów klasy S;

2) Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) Ustala się strefę bezpieczeństwa 5 m od osi prze-

biegającej przez teletechnicznej linii kablowej. 
Podejmowanie prac budowlanych w strefi e po 
uzgodnieniu z zarządcą linii.

3) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów ko-
munikacji i infrastruktury technicznej:
a) Zachowuje się do dalszego użytkowania istniejącą 

linię kablową telekomunikacji międzymiastowej;
10. Teren oznaczony symbolem 01KD o powierzchni 

łącznie ok. 0,6 ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji, droga dojazdo-

wa;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać wzmocnienie nawierzchni 

poprzez ułożenie nawierzchni z zagęszczonego 
żwiru lub z płyt drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

11. Teren oznaczony symbolem 02KD o powierzchni 
łącznie ok. 0,58 ha. Dla terenu ustala się:
1) Przeznaczenie – teren komunikacji, droga dojazdo-

wa;
2) W zakresie modernizacji rozbudowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Na drodze wykonać wzmocnienie nawierzchni 

poprzez ułożenie nawierzchni z zagęszczonego 
żwiru lub z płyt drogowych;

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

c) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu.

Rozdział 3
Ustalenia końcowe

§ 8

1. Na cele nierolnicze i nieleśne przeznacza się:
1) 0,67 ha gruntów ornych klasy RIVb w oddzielnych 

fragmentach, z których powierzchnia żadnego nie 
przekracza 0,5 ha;

2) 0,35 ha gruntów ornych klasy RV.
2. Po zakończeniu eksploatacji elektrowni i jej demontażu, 

tereny należy przywrócić do użytkowania rolniczego.

§ 9

1. Ustala się dla gruntów objętych planem stawkę 
w wysokości 1% służącą naliczeniu jednorazowej opłaty 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 10

1. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

2. Uchwała podlega opublikowaniu na stronie interneto-
wej gminy Człuchów.

Przewodniczący
Rady Gminy

Andrzej Bachan
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                     Załącznik nr 2
                     do Uchwały nr XLIII/309/10
                     Rady Gminy Człuchów
                     z dnia 10 marca 2010

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych 
Jaromierz, Chrząstowo
  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 z późn. zm.) określa się następujący sposób 
realizacji oraz zasady fi nansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy:
Zgodnie z ustaleniami niniejszego planu oraz prognozą 
skutków fi nansowych uchwalenia planu, gmina nie ponie-
sie wydatków fi nansowych z budżetu gminy na realizację 
infrastruktury technicznej. Koszty tej realizacji poniesie 
inwestor.

  Na podstawie art. 20 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, 
art. 16 ust. 1, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (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 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199,poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 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 i 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) 
Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje:

Rozdział I
USTALENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stwierdza się zgodność planu, o którym mowa w ust. 2 
z ustaleniami „Studium Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego Gminy Kosakowo”.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla inwestycji celu publicznego obejmują-
cego część działek nr 15, 11, 95, 555, 556, 557, 10/2, 157, 
212, 213, 251/2, 1/8L w Dębogórzu oraz część działki 
nr 1079 w Pogórzu gmina Kosakowo, zwany dalej 
„planem”.

3. Plan obejmuje obszar części działek o numerach 
ewidencyjnych 15, 11, 95, 555, 556, 557, 10/2, 157, 
212, 213, 251/2, 561 w Dębogórzu oraz części działki 
nr 1079 w Pogórzu w gminie Kosakowo o łącznej po-
wierzchni około 5,89 ha. Granice planu oznaczone są 
na rysunku planu, który stanowi załącznik numer 1 do 
niniejszej uchwały. Granice planu są zgodne z Uchwałą 
Nr XLIV/40/06 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 czerwca 
2006 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego 
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planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji 
celu publicznego obejmującego część działek nr 15, 
11, 95, 555, 556, 557, 10/2, 157, 212, 213, 251/2, 1/8L w 
Dębogórzu oraz części działki nr 1079 w Pogórzu gmina 
Kosakowo, zmienioną Uchwałą Nr XVII/1/2008 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 30 stycznia 2008 roku.

4. Celem wprowadzenia regulacji zawartych w planie jest 
stworzenie warunków do realizacji i funkcjonowania 
podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 2

1. Ustalenia planu przedstawiono w części tekstowej 
– stanowiącej treść uchwały oraz w części grafi cznej, 
stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały – rysunek planu 
w skali 1:2000.

2. Integralną częścią uchwały są też:
1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrze-

nia uwag do projektu planu;
2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji 

oraz zasadach fi nansowania zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, na-
leżących do zadań własnych gminy.

§ 3

1. Na rysunku planu zawarto następujące obowiązujące 
ustalenia planu miejscowego:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub o różnych zasadach zagospodarowania,
c) oznaczenia identyfi kacyjne oraz przeznaczenie tere-

nów w liniach rozgraniczających.
2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią 

informację lub zalecenia i nie są ustaleniami planu 
miejscowego.

Rozdział II
OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA
 I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 4

1. Ustala się podstawowe przeznaczenie dla terenów wy-

                      Załącznik nr 3
                      do Uchwały nr XLIII/309/10
                      Rady Gminy Człuchów
                      z dnia 10 marca 2010

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Jaromierz, 
Chrząstowo
  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 późn. zm.) Rada Gminy Człuchów 
rozstrzyga, co następuje:
Do projektu planu, wyłożonego do publicznego wglądu z 
prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko 
nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowią-
cym integralną część dokumentacji formalno-prawnej 
prac planistycznych.
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 UCHWAŁA Nr XLIX/8/2010
Rady Gminy Kosakowo

 z dnia 27 stycznia 2010 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego 
obejmującego część działek nr 15, 11, 95, 555, 556, 557, 10/2, 157, 212, 213, 251/2, 1/8L w Dębogórzu oraz część 

działki nr 1079 w Pogórzu gmina Kosakowo.
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dzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na 
rysunku planu symbolami cyfrowo – literowymi:
a) 1.ZL,IT, 2.ZL,IT – lasy, infrastruktura techniczna
b) 3.R – tereny rolnicze,
c) 4.KDL, 5.KDL – teren drogi publicznej lokalnej,
d) 6.KDD – teren drogi publicznej dojazdowej.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania te-
renów położonych w obszarze planu oraz ograniczenia 
w ich użytkowaniu:
1) Ustalenia dotyczące trasy przebiegu rurociągu:

a) ustala się trasę przebiegu rurociągu przez tere-
ny oznaczone symbolami: 1.ZL,IT, 2.ZL,IT, 3.R, 
5.KDL,

b) ustala się strefę bezpieczeństwa wzdłuż rurociągu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w strefi e 
bezpieczeństwa wyklucza się wznoszenie budowli, 
urządzania stałych składów i magazynów, zalesia-
nia, oraz lokalizacji pojedynczych drzew w odle-
głości nie mniejszej niż 5 m od osi rurociągu,

c) rurociąg powinien być usytuowany względem 
dróg publicznych zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa o drogach publicznych,

d) teren nad planowanym rurociągiem może być 
użytkowany zgodnie z podstawowym przeznacze-
niem terenu ustalonym w planie z następującymi 
ograniczeniami:
–  na obszarach leśnych – ustala się strefę o 

szerokości 12 m (po 6 m od osi rurociągu) 
przeznaczoną do wylesienia,

e) dopuszcza się na trasie przebiegu rurociągu usytu-
owanie innej infrastruktury sieci uzbrojenia terenu 
pod warunkiem uzgodnienia jej z właścicielem 
rurociągu,

f) lokalizację rurociągu należy uzgodnić z gestorem 
sieci kanalizacyjnej co do braku kolizji; w obrębie 
planu występują następujące sieci i urządzenia 
kanalizacji sanitarnej: wzdłuż drogi powiatowej 
nr 10127 przebiegają dwa kolektory tłoczne ka-
nalizacji sanitarnej; na terenie pasa drogowego 
ul. Owocowej (dz. nr 213) znajduje się przepom-
pownia ścieków sanitarnych,

g) lokalizację rurociągu na etapie realizacji inwestycji 
należy uzgodnić z Komendantem Centrum Wspar-
cia Teleinformatycznego i Dowodzenia w Wejhe-
rowie ze względu na występującą infrastrukturę 
telekomunikacyjną Marynarki Wojennej RP.

2) Ustalenia dotyczące terenów lasów oznaczonych 
symbolem ZL,IT:
a) ustala się przeznaczenie terenu: las, infrastruktura 

techniczna (strefa przebiegu rurociągu, dla której 
obowiązują ustalenia zawarte w ust. 1),

b) zakaz wznoszenia innych budowli poza rurocią-
giem oraz poza inną infrastrukturą liniową, której 
przeprowadzenie dopuszcza się na warunkach 
określonych przez zarządzającego terenem,

c) dopuszcza się realizację drogi leśnej nieutwardzo-
nej,

d) na działce nr 10/2 dopuszcza się lokalizację ścieżki 
rowerowej i pieszej zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi,

e) należy ograniczyć negatywne oddziaływanie fazy 
budowy rurociągu na tereny przyległe poprzez:
— ograniczenie prowadzenia czasu robót ziem-

nych i przeprowadzenie natychmiastowej 
rekultywacji terenu po umieszczeniu rurociągu 
w wykopie,

— przed przystąpieniem do wykonywania wy-

kopów należy wierzchnią warstwę gleby 
(humusu) zdjąć i wykorzystać do późniejszej 
rekultywacji terenu,

— na terenach leśnych oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie drzew prace ziemne należy prowa-
dzić z wysoką starannością i kompleksowym 
zabezpieczeniem pozostałych drzew.

3) Ustalenia dotyczące terenów rolniczych oznaczonych 
symbolem R:
a) ustala się przeznaczenie terenu: tereny rolnicze 

(uprawy polowe, łąki i pastwiska),
b) zakaz zabudowy,
c) dopuszcza się przeprowadzenie przez tereny rol-

nicze infrastruktury liniowej.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

realizacja rurociągu zgodnie z przepisami prawa.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego:
1) Obszar planu nie znajduje się na terenie podlegają-

cym ochronie prawnej w zakresie ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu (na podstawie przepisów 
ustawy o ochronie przyrody).

2) Przy realizacji ustaleń niniejszego planu miejscowe-
go należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony 
gatunkowej zawarte w: 

  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 
2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 
roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764), 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 wrześ-
nia 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 
zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237), 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 
2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 
grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168 poz. 1765) 
oraz w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (tekst jednolity w Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 
1002 ze zm.).

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
lub dóbr kultury współczesnej: na obszarze planu nie 
występują obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytków 
lub dóbr kultury współczesnej podlegające ochronie 
prawnej.

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych:
1) Na obszarze planu ustala się układ przestrzeni ogól-

nodostępnych składających się z istniejącego układu 
komunikacji samochodowej i pieszej:
a) części drogi powiatowej nr 10127, relacji Kazimierz 

– Dębogórze – Kosakowo, klasa: droga lokalna (L), 
oznaczona na rysunku planu symbolem KDL,

b) odcinka drogi gminnej, ul.Owocowa, klasa: droga 
dojazdowa (D), oznaczona na rysunku planu sym-
bolem KDD.

2) Dla obszarów przestrzeni publicznych obejmujących 
w/w drogi ustala się:
a) zakaz lokalizowana budowli za wyjątkiem jezdni, 

chodnika, przepustów i sieci technicznych; usytuo-
wanie w/w budowli wymaga uzgodnienia z właści-
wym zarządcą drogi, z właścicielem rurociągu oraz 
uzgodnienia co do braku kolizji z infrastrukturą 
telekomunikacyjną Marynarki Wojennej RP,

b) zakazuje się umieszczania sieci pod jezdnią za wy-
jątkiem kolektorów deszczowych i poprzecznych 
przyłączy oraz odcinków, gdzie nie ma możliwości 
ułożenia sieci poza jezdnią,

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architek-
tury związanych z utrzymaniem porządku, ruchem 
kołowym, pieszym i rowerowym,
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d) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych 
wielkoformatowych na terenie pasa drogowego,

e) wyklucza się lokalizacje obiektów tymczaso-
wych,

f) dopuszcza się lokalizację zieleni z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa ruchu oraz w odległości nie 
mniejszej niż 5 m od osi rurociągu.

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: zakaz 
zabudowy kubaturowej, dopuszczalne zainwestowanie 
określono w ust. 2.

8. Ustalenia dotyczące zagospodarowania obszarów 
i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów gór-
niczych, terenów narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nych:
1) Na obszarze objętym planem nie ustala się terenów 

górniczych.
2) Na obszarze objętym planem nie występują obszary 

zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
3) Na obszarze objętym planem nie występują obszary 

zagrożone powodzią (obszary bezpośredniego zagro-
żenia powodzią).

9. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) nie ustala się szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomości dokonywanych 
w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 
2004 Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.),

2) dopuszcza się dokonywania wydzieleń geodezyjnych 
dla sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) Przeznaczenie terenów planu oznaczonych symbo-

lami 1.ZL,IT, 2.ZL,IT i 3.R nie wymaga zapewnienia 
obsługi komunikacyjnej ani obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej.

2) W obszarze planu występuje istniejący system 
drogowy składający się z:
a) drogi publicznej lokalnej oznaczonej symbolami 

4.KDL, 5.KDL – część drogi powiatowej nr 10127 
– droga stanowi połączenie komunikacyjne po-
między miejscowościami Kazimierz – Dębogórze 
– Kosakowo, dla niniejszej drogi lokalnej ustala 
się:

— szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z 
rysunkiem planu (załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały),

— przekrój – jedna jezdnia, minimum dwa pasy 
ruchu; szerokość jezdni min. 6 m,

— dostępność – zakaz lokalizacji zjazdów indywi-
dualnych,

— w pasie drogowym dopuszcza się lokalizację 
chodnika,

— w obrębie terenu 5.KDL dopuszcza się przebieg 
rurociągu z zachowaniem wymogów przepisów 
odrębnych,

— zjazdy z drogi powiatowej należy projektować z 
zachowaniem warunków określonych w odpo-
wiednich przepisach dotyczących dróg publicz-
nych i warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

b) drogi publicznej dojazdowej oznaczonej symbolem 
6.KDD – istniejący odcinek ulicy Owocowej (droga 
gminna), droga zapewniająca obsługę komunika-
cyjną sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej oraz 
połączenie komunikacyjne Dębogórza z zespołem 

zabudowy Suchy Dwór, dla niniejszego odcinka 
ul.Owocowej ustala się:
— szerokość w liniach rozgraniczających – mini-

mum 10 m, zgodnie z rysunkiem planu (załącz-
nikiem nr 1 do niniejszej uchwały),

— przekrój – jedna jezdnia, minimum dwa pasy 
ruchu; szerokość jezdni min. 5 m,

— dostępność – bez ograniczeń,
— w pasie drogowym dopuszcza się lokalizację 

chodnika i ścieżki rowerowej,
— dopuszcza się poprzeczny przebieg infrastruktury 

technicznej,
— w pasie drogowym nie dopuszcza się lokalizacji 

zatok autobusowych komunikacji miejskiej.
3) Na terenach transportu drogowego obowiązuje zakaz 

lokalizacji budowli za wyjątkiem obiektów wskaza-
nych w ust. 6 pkt 2.

4) Budowa nowych zjazdów, urządzeń infrastruktury, 
nawierzchni itp. na warunkach ustalonych przez 
zarządcę drogi i w uzgodnieniu z gestorami sieci.

5) Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni 
utwardzonych: powierzchniowo do gruntu lub do 
kanalizacji deszczowej – zgodnie z przepisami od-
rębnymi.

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: zakaz tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z 
dotychczasowym użytkowaniem.

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – nie dotyczy, nie następuje wzrost 
wartości nieruchomości zlokalizowanych w obszarze   
opracowania planu w związku z uchwaleniem planu.

Rozdział III
OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH

§ 5

1. W granicach obszaru objętego planem miejscowym do-
konuje się zmiany przeznaczenia na cele nieleśne grun-
tów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa 
o powierzchni 3,87 ha za zgodą Ministra Środowiska, 
decyzja ZS-2120/32/2005 ds.PP-Z-4/01/9/04/7331/32/04 
z dnia 24.02.2005 r oraz lasów prywatnych, na terenie 
działki nr 95 w obrębie ewidencyjnym Dębogórze, o 
powierzchni 0,1308 ha za zgodą Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego, decyzja DROŚ.R.KV.7323-42/09 z dnia 
09.06.2009 r.

2. W granicach obszaru objętego planem miejscowym nie 
dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na 
cele nierolnicze.  

 Grunty rolne w obszarze planu pozostają w użytkowaniu 
rolniczym.

Rozdział IV
USTALENIA KOŃCOWE

§ 6

1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kosakowo.

2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Kosakowo do:
1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały 

Wojewodzie Pomorskiemu wraz z dokumentacją 
planistyczną w celu oceny zgodności z prawem;

2) skierowania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, 
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niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną do 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego;

3) publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią grafi czną 
na stronie internetowej gminy;

4) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 
dokumentów przedstawiających plan i wydania tych 
dokumentów na wniosek zainteresowanych, a także 
potrzebnych im wypisów.

§ 7

  Traci moc we fragmencie objętym granicami niniejsze-
go planu miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

Poz. 1249

nego wsi Dębogórze w gminie Kosakowo zatwierdzony 
Uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XV/112/07 z dnia 
19 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 35 poz. 1077).

§ 8

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, za wyjątkiem § 6, który wchodzi w życie z 
dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Kosakowo

Adam Miklaszewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIX/8/2010
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIX/8/2010
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 stycznia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG 
DO PROJEKTU PLANU

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (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 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199,poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413) Rada Gminy Kosakowo rozstrzyga, co następuje:
  W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
inwestycji celu publicznego obejmującego część działek 
nr 15, 11, 95, 555, 556, 557, 10/2, 157, 212, 213, 251/2, 1/8L 
w Dębogórzu oraz część działki nr 1079 w Pogórzu gmina 
Kosakowo w dniach od 20 lipca 2009 r. do 14 sierpnia 
2009 r. oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu 
wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu tj. do 
28 sierpnia 2009 r., a także w dodatkowym terminie wy-
łożenia do publicznego wglądu projektu planu w dniach 
od 16 września 2009 r. do 23 września 2009 r. i w terminie 
14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu 
planu do publicznego wglądu tj. do 08 października 
2009 r., do projektu planu nie wpłynęły uwagi w trybie 
art. 17 pkt 11) i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIX/8/2010
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 stycznia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPI-
SANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO 
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FI-
NANSOWANIA.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

Poz. 1249, 1250

U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z 
dnia 26 listopada 1998 roku o fi nansach publicznych (Dz. 
U. z 3003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) Rada Gminy   Kosakowo 
rozstrzyga, co następuje:

§ 1

1. Dla inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej słu-
żących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 
zalicza się inwestycje wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmiana-
mi).

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zaliczane 
do zadań własnych gminy, zapisane w niniejszym planie 
obejmują:
a) budowę drogi gminnej oraz jej oświetlenie na te-

renie oznaczonym symbolem 6.KDD (odcinek ul. 
Owocowej) ulica klasy dojazdowej o długości 230 
mb, budowa na całej długości ulicy jezdni o dwóch 
pasach ruchu; szerokość jezdni minimum 5 m.

§ 2

  Inwestycję wymienioną w § 1 ust. 2 należy realizować 
zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi i aktual-
ną wiedzą techniczną w okresie realizacji, w sposób nie 
naruszający ustaleń planu.

§ 3

  Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych 
w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom 
ustawy o fi nansach publicznych oraz przepisom ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przy 
czym:

1) przychody i wydatki (w tym nazwę zadań inwestycyj-
nych i źródła ich fi nansowania w okresie wieloletnim) 
ustalone są przez Radę Gminy Kosakowo corocznie 
w uchwale budżetowej oraz w uchwale w sprawie 
wieloletniego planu inwestycyjnego,

2) źródłem finansowania inwestycji gminnych są 
w całości lub w części Budżet Gminy Kosakowo, 
źródła zewnętrzne (np.: fundusze strukturalne Unii 
Europejskiej, dotacje z budżetu państwa, źródła z 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
itp.), porozumienia publiczno – prywatne.
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 UCHWAŁA Nr XXV/361/2010
Rady Gminy Przodkowo
 z dnia 15 marca 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego dla fragmentu 
wsi Smołdzino w gminie Przodkowo.

  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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w 
zw. z art. 14 ust. 8, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 20, art. 29 i art. 
36 ust. 4 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 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) 
Rada Gminy Przodkowo uchwala, co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Przodkowo” uchwalonego Uchwałą Rady 
Gminy Przodkowo Nr XXIII325/09 z dnia 22 października 
2009 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
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przestrzennego fragmentu wsi Smołdzino w gminie Przod-
kowo zwanej dalej „zmianą planu”, obejmującą fragment 
wsi Smołdzino w obszarze ustalonym zgodnie z załączni-
kiem grafi cznym do Uchwały nr XIV/232/08 Rady Gminy 
Przodkowo z dnia 03 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia 
do opracowania zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego fragmentu wsi Smołdzino 
w gminie Przodkowo polegającej na zmianie ustaleń 
planu dotyczącego parametrów dróg A.02.KD, A.03.KD 
i A.04.KD.

§ 2

  W uchwale Nr XXVI/278/2006 Rady Gminy Przodkowo z 
dnia 16 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
wsi Smoldzino w gminie Przodkowo w kartach terenu dla 
dróg wymienionych w § 1 zmienia się ustalenia planu:
KARTA
— Teren A.1.1.U o powierzchni 0,044ha jest integralnie 

związany z terenem A.1.U – obowiązują ustalenia za-
pisane w karcie terenu nr 1 planu wymienionego w § 
1 niniejszej uchwały

— Teren A.4.1.MN o powierzchni 0,06 ha jest integralnie 
związany z terenem A.4.MN – obowiązują ustalenia 
zapisane w karcie terenu nr 4 planu wymienionego w 
§ 1 niniejszej uchwały

— Teren A.7.1.RM o powierzchni 0,056ha jest integralnie 
związany z terenem A.7.RM – obowiązują ustalenia 
zapisane w karcie terenu nr 5 planu wymienionego w 
§ 1 niniejszej uchwały

— Teren A.12.1.RM o powierzchni 0,016ha jest integralnie 
związany z terenem A.12.RM – obowiązują ustalenia 
zapisane w karcie terenu nr 5 planu wymienionego w 
§ 1 niniejszej uchwały

— Teren A.13.1.RM o powierzchni 0,04ha jest integralnie 
związany z terenem A.13.RM – obowiązują ustalenia 
zapisane w karcie terenu nr 5 planu wymienionego w 
§ 1 niniejszej uchwały

— Teren A.14.1.R o powierzchni 0,01ha jest integralnie 
związany z terenem A.14.R – obowiązują ustalenia 
zapisane w karcie terenu nr 6 planu wymienionego w 
§ 1 niniejszej uchwały

— Teren A.001.1.WS o powierzchni 0,16ha jest integralnie 
związany z terenem A.001.WS – obowiązują ustalenia 
zapisane w karcie terenu nr 11 planu wymienionego w 
§ 1 niniejszej uchwały

§ 3

  Załącznikiem do niniejszej uchwały, stanowiącym jej 
integralną części jest: 
1. Część grafi czna – rysunek zmiany planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla fragmentu wsi Smołdzino w 
skali 1: 2000 (załącznik nr 1),

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu zmiany planu (załącznik nr 2),

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich fi nansowania (załącznik nr 3).

§ 4

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Przodkowo do:
1. Przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny 
zgodności z prawem,

2. Publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
Gminy Przodkowo.

§ 5

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłosze-
nia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskie-
go z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwały.

Przewodniczący Rady
Franciszek Rzeszewicz

Poz. 1250
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXV/361/2010
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 15 marca 2010 r.

Poz. 1249, 1250
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXV/361/2010
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 15 marca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
zmiany planu

Po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w 
dniach 17 listopada 2009 roku do 09 grudnia 2009 roku 
uwag nie wniesiono.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXV/361/2010
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 15 marca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich fi nansowania
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
fi nansowania, do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Smołdzino, na terenie 
gminy Przodkowo.

Poz. 1250, 1251
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 UCHWAŁA Nr XXXIII/328/2010
Rady Gminy Stężyca

 z dnia 26 stycznia 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie do-
tyczącej terenu A 036-KDZ, B 019-USR.

  Na podstawie art. 20 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, 
art. 16 ust. 1, art. 17, art. 27, art. 29 i art. 34 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 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 
2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spra-
wie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 
1587) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 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 i Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173,poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i 

Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241) Rada Gminy Stężyca uchwala, co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stężyca” uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/355/2005 
Rady Gminy Stężyca z dnia 21 czerwca 2005 roku uchwala 
się zmianę miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu wsi Gołubie uchwalonego uchwałą 
nr VII/71/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 
2007 r. dotyczącą terenu A 036-KDZ, B 019-USR.

§ 2

  W uchwale Nr VII/71/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 
12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Gołubie – Gołubie Centrum w § 6 w kartach terenu wy-
mienionych w § 1 zmienia się ustalenia planu:

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI GOŁUBIE

1. NUMER A 036a POWIERZCHNIA 1,40 ha 

KLASA I NAZWA ULICY 2.

oznaczenie KDZ ulica zbiorcza w ci gu drogi powiatowej nr DP 10249- 
odcinek

PARAMETRY I WYPOSA ENIE

1)szeroko  w liniach 

rozgraniczaj cych: 

jak na rysunku planu 

2)pr dko  projektowa: nie ustala si

3)szeroko  pasa ruchu: nie ustala si

4)przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu 

5)dost pno  do terenów przyleg ych: ograniczona 

3.

6)wyposa enie: dopuszcza si  chodniki 



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 74 — 8392 —

4. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM 

 DP nr 10249: poprzez skrzy owanie z drog  wojewódzk  214 (poza granicami planu) oraz 

poprzez skrzy owanie z drog  krajow  nr 20 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ

 Fragment drogi oznaczonej na rysunku planu po o ony w strefie ochrony konserwatorskiej 

historycznego zespo u ruralistycznego  

 stosuje si  zasady okre lone w §4, pkt 2.1; 2.5 , pkt 3, pkt 9 karty terenu 

6. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY

Stosuje si  przepisy ogólne. 

7. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY  

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB REKULTYWACJI 

 Nie dotyczy 

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Nie ustala si

ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

1) ma a architektura: zakaz lokalizacji 

2) no niki reklamowe: zakaz lokalizacji 

3) tymczasowe obiekty us ugowo-

handlowe:

zakaz lokalizacji 

4) urz dzenia techniczne: dopuszcza si

9.

5) ziele :  dopuszcza si

10. STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SI  OP AT , O KTÓREJ MOWA 

W ART. 36 UST. 4, 

 Nie dotyczy 

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE 

NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW 

 Teren po o ony w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Zespole Przyrodniczo 

Krajobrazowym nr 8 („Rynna D browsko – Ostrzycka”). 

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA  

 W ICH U YTKOWANIU

 Zagospodarowanie nie mo e pogorszy  stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków 

ro lin

 i zwierz t obszaru Natura 2000 zgodnie z wymogami art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody 

13. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 

ADMINISTRACYJNYCH 

 Teren po o ony w granicach projektowanego obszaru Natura 2000 SOOS „Uroczyska Pojezierza 

Kaszubskiego” 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI GOŁUBIE

1. NUMER A 036b POWIERZCHNIA 1,44 ha 

2. KLASA I NAZWA ULICY 

oznaczenie KDD ulica dojazdowa, ulica Przylesie 

PARAMETRY I WYPOSA ENIE

1)szeroko  w liniach 

rozgraniczaj cych: 

jak na rysunku planu, nie mniej ni  10.0m 

2)pr dko  projektowa: 30 km/h 

3)przekrój: zaleca si  przekrój jednoprzestrzenny z nawierzchni

pó przepuszczaln

4)dost pno  do terenów 

przyleg ych: 

bez ogranicze

3.

5)wyposa enie: dopuszcza si  chodniki 

4. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM 

 A 036b-KDD – poprzez skrzy owanie z ulic  A 036a-KDZ 

Ó

Poz. 1251
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5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ

 Nie dotyczy 

6. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 

 Stosuje si  przepisy ogólne. 

7. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY  

 I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 

REKULTYWACJI

 Nie dotyczy 

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Nie ustala si

ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

1) ma a architektura: dopuszcza si

2) no niki reklamowe: dopuszcza si

3) tymczasowe obiekty us ugowo-

handlowe:

dopuszcza si

4) urz dzenia techniczne: dopuszcza si

9.

5) ziele :  dopuszcza si

10. STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SI  OP AT , O KTÓREJ MOWA 

W ART. 36 UST. 4, 

 Nie dotyczy 

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE 

NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW 

 Teren po o ony w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego 

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA  

 W ICH U YTKOWANIU

 Nie ustala si

13. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 

ADMINISTRACYJNYCH 

 Nie ustala si

S O O
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1. NUMER B 019 POWIERZCHNIA 4,12 ha 

2. FUNKCJA USR – teren us ug, sportu i rekreacji, adaptacja istniej cego boiska 

3. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 

 Stosuje si  zasady okre lone w pkt. 4, 6, 8 

ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 4.

1)linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne w odleg o ci: 

 -  12.0 m od lasu,  

 -   pozosta e zgodnie z przepisami budowlanymi 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI GOŁUBIE

2)wielko  powierzchni 

zabudowy  

 w stosunku do powierzchni 

terenu:

maksymalnie 40%, 

3)minimalny procent 

powierzchni biologicznie 

czynnej: 

50%,

4)intensywno  zabudowy: nie ustala si ,

5)wysoko  zabudowy: w nawi zaniu do istniej cej zabudowy, nie wi cej ni  9,0m, 

6)kszta t dachu: dach dwuspadowy o k cie nachylenia po aci w przedzia ach 40-

450, 22-250 dla dachów z wysok ciank  kolankow

7)wielko  terenu minimalna – 4,12ha 
maksymalna –4,12ha 

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI

 Nie ustala si .
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ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

1) dost pno  drogowa dla 

terenu:

B 019 z drogi B037-KDD, 

2) parkingi co najmniej 2 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni 

u ytkowej,

3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej wiejskiej, 

4) odprowadzenie cieków 

komunalnych: 

do kanalizacji sanitarnej, dopuszcza si  odprowadzenie cieków 

do zbiorników bezodp ywowych do czasu realizacji kanalizacji 

sanitarnej 

5)  odprowadzenie wód 

opadowych: 

zagospodarowanie na terenie lub do uk adu odwadniaj cego

6)  zaopatrzenie w energi

elektryczn :

z sieci elektroenergetycznej, 

7)  zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, 

8)  zaopatrzenie w ciep o: z niskoemisyjnych róde  lokalnych, 

9) gospodarka odpadami: regulowana odr bnymi przepisami, 

6.

10) planowane urz dzenia

i sieci magistralne: 

nie ustala si ,

7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ

 Nie dotyczy. 

8. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY

 Stosuje si  zasady ogólne. 

9. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 Nie dotyczy. 

10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Nie ustala si .

11. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY 

 I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB REKULTY-

WACJI

 Nie dotyczy. 

12. STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SI  OP AT , O KTÓREJ MOWA 

W ART. 36 UST. 4, 

 15 % 

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE 

NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  

 Teren po o ony na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. 

14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 

U YTKOWANIU

Dopuszcza si  lokalizacj  boisk, obiektów ma ej architektury, miejsc postojowych, itp. 
15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI ADMINI-

STRACYJNYCH 

 Nie dotyczy. 

§ 3

  Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek zmian 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Gołubie — Gołubie Centrum obejmujący 
strefy A 036-KDZ w skali 1:2000 – załącznik nr 1A do ninie-
jszej uchwały, B 019-USR w skali 1:1000 – załącznik nr 1B 
do niniejszej uchwały.

§ 4

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Stężyca do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny zgodności z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Stężyca

§ 5

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, z wyjątkiem § 4, który wchodzi w życie z 
dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy

Stefan Literski
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Załącznik nr 1 A
do Uchwały nr XXXIII/328/2010
Rady Gminy Stężyca
z dnia 26 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 1 B
do Uchwały nr XXXIII/328/2010
Rady Gminy Stężyca
z dnia 26 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIII/328/2010
Rady Gminy Stężyca
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu
Po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w 
dniach od 30 września 2009 r. do 29 października 2009 r. 
w ustawowym terminie uwag nie wniesiono.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/328/2010
Rady Gminy Stężyca
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich fi nansowania.

1) Wykaz zadań własnych gminy wynikających z 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego:
1) Podział działek przeznaczonych pod drogi
2) Budowa ulicy lokalnej
3) Budowa sieci wodociągowej
4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

2) Źródła fi nansowania zadań wymienionych wyżej 
będą stanowić środki własne pochodzące z budżetu 
gminy, środki pomocowe, partycypacja inwestorów 
prywatnych w kosztach budowy na zasadzie 
lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

3) Nie określa się harmonogramu realizacji wymien-
ionych inwestycji. Realizacja będzie uzależniona od 
posiadanych środków.

1252

 UCHWAŁA Nr XXXIII/329/2010
Rady Gminy Stężyca

 z dnia 26 stycznia 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie 
– Gołubie Zachód.

  Na podstawie art. 20 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, 
art. 16 ust. 1, art. 17, art. 27, art. 29 i art. 34 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 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 
2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) 
i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz 327, Nr 138, poz. 974 i 
Nr 173,poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 

1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) Rada 
Gminy Stężyca uchwala, co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stężyca” uchwalonego Uchwałą 
Nr XXXV/355/2005 Rady Gminy Stężyca z dnia 21 czerwca 
2005 roku uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie 
– Gołubie Zachód uchwalonego uchwałą nr VII/70/2007 
Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2007 r. obejmującą 
tereny 005-MN, 012-UT, 018-MN, 019-UT, 040-KDL

§ 2

  W uchwale Nr VII/70/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 
12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Gołubie – Gołubie Zachód w § 6 w kartach terenu wymien-
ionych w § 1 zmienia się ustalenia planu:

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI 
GOŁUBIE – GOŁUBIE ZACHÓD

005a POWIERZCHNIA 16,87 ha1. NUMER

018 3,01 ha

2. FUNKCJA MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

3. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 

 Stosuje si  zasady okre lone w pkt. 4, 6, 8 

ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1)  linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne zgodnie z przepisami drogowymi 

i budowlanymi 

2)  wielko  powierzchni 

zabudowy  

 w stosunku do powierzchni 

dzia ki: 

maksymalnie 20%, 

4.
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3)  minimalny procent 

powierzchni biologicznie 

czynnej: 

50%,

4)  intensywno  zabudowy: nie ustala si ,

5)  wysoko  zabudowy: maksymalnie 9.0m, 

6)  kszta t dachu: dla nowych obiektów dach dwuspadowy: dla dachów z wysok

ciank  kolankow  o k cie nachylenia po aci 22-250, dla 

pozosta ych 40-450

7)  wielko  terenu:  minimalna – 800m2 , 

 maksymalna – nie ustala si ,

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI

 Nie ustala si

ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

005a - z drogi 040-KDL, 032-KDD, 033-KDD, 036-KDW, 1)  dost pno  drogowa dla 

terenu: 018 - z drogi 040-KDL, 032-KDD, 037-KDW, 

2)  parkingi: co najmniej 1 miejsce postojowe na dzia ce, 

3)  zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej, 

4)  odprowadzenie cieków 

komunalnych: 

do kanalizacji sanitarnej, dopuszcza si  odprowadzenie cieków 

do zbiorników bezodp ywowych do czasu realizacji kanalizacji 

sanitarnej, 

5)  odprowadzenie wód 

opadowych: 

zagospodarowanie na terenie lub do uk adu odwadniaj cego,

6)  zaopatrzenie w energi

elektryczn :

z sieci elektroenergetycznej, 

7)  zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, 

8)  zaopatrzenie w ciep o: z niskoemisyjnych róde  lokalnych, 

9)  gospodarka odpadami: regulowana odr bnymi przepisami, 

6.

10)   planowane urz dzenia 

i sieci magistralne: 

w terenie 005a-MN zalecana przepompownia cieków 

7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ

Nie dotyczy. 

8. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY

Dopuszczalny poziom ha asu jak dla terenów mieszkaniowych 

9. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 Nie dotyczy. 

10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Nie dotyczy. 

11. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY 

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB REKULTYWACJI 

 Nie dotyczy. 

12. STAWKA PROCENTOWA 

 15% 

Poz. 1252

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE 

NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW 

Tereny po o one w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego 

14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 

 W ICH U YTKOWANIU

Na terenie 005a-MN i 018-MN ustalony podzia  parcelacyjny oznaczony na rysunku planu 

15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 

ADMINISTRACYJNYCH 

 1) na terenie 005a-MN i 018-MN orientacyjne podzia y parcelacyjne,  

 2) zaleca si  zagospodarowanie wód opadowych na terenie 
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI 
GOŁUBIE – GOŁUBIE ZACHÓD

1. NUMER 005b POWIERZCHNIA 0,72 ha

2. FUNKCJA ZK – teren zieleni krajobrazowej 

3. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 

 Stosuje si  zasady okre lone w pkt. 4, 6, 8 

ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1)  linie zabudowy: nie dotyczy 

2)  wielko  powierzchni zabudowy  

 w stosunku do powierzchni dzia ki: 

nie dotyczy 

3)  minimalny procent powierzchni 

biologicznie czynnej: 

95%,

4)  intensywno  zabudowy: nie dotyczy 

5) wysoko  zabudowy: nie dotyczy 

6) kszta t dachu: nie dotyczy 

4.

7) wielko  terenu:  nie ustala si

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI

 Nie ustala si

ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

1)  dost pno  drogowa dla terenu: 005b poprzez teren s siedni poza granicami 

zmiany planu 

2) parkingi: zakaz lokalizacji miejsc postojowych 

3) zaopatrzenie w wod : nie dotyczy 

4) odprowadzenie cieków komunalnych: nie dotyczy 

5)  odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe 

6)  zaopatrzenie w energi  elektryczn : nie dotyczy 

7)  zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy 

8)  zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy 

9)  gospodarka odpadami: regulowana odr bnymi przepisami, 

6.

10) planowane urz dzenia i sieci 

magistralne: 

nie ustala si

7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ

Nie dotyczy. 

8. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY

Stosuje si  przepisy ogólne 

9. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 Nie dotyczy. 

10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Nie dotyczy. 

11. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY 

 I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB REKUL-

TYWACJI

 Nie dotyczy. 

12. STAWKA PROCENTOWA 

 Nie dotyczy 

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE 

NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  

Teren po o ony w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego 

14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 

W ICH U YTKOWANIU

Nie ustala si

15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 

ADMINISTRACYJNYCH 

 Nie ustala si
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI 
GOŁUBIE – GOŁUBIE ZACHÓD

1. NUMER 012 POWIERZCHNIA 4,92 ha

2. FUNKCJA UT –teren zabudowy letniskowej indywidualnej zachowanie istniej cych

podzia ów na dzia ki budowlane 

3. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 

 Stosuje si  zasady okre lone w pkt. 4, 6, 8 

ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1)  linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne w odleg o ci: 

 -    12.0m od terenu le nego i z przepisami budowlanymi, 

2)  wielko  powierzchni 

zabudowy  

 w stosunku do powierzchni 

dzia ki: 

dla nowej zabudowy maksymalnie 15%, 

3)  minimalny procent 

powierzchni biologicznie 

czynnej: 

70%,

4)  intensywno  zabudowy: nie ustala si ,

5)  wysoko  zabudowy: maksymalnie 8.0 m , 

6)  kszta t dachu: dla nowych obiektów dach dwuspadowy: dla dachów z wysok

ciank  kolankow  o k cie nachylenia po aci 22-250, dla 

pozosta ych 40-450

4.

7)  wielko  terenu:  dla nowych podzia ów minimalna - 1000m2 (nie dotyczy 

dodziele  w celu polepszenia zagospodarowania istniej cych 

dzia ek),

 maksymalna - nie ustala si ,

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI

 Nie ustala si

ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

1) dost pno  drogowa dla 

terenu:

012 - z drogi 031-KDL, 030-KDL, 038-KDW, 

1)  parkingi: co najmniej 1 miejsce postojowe na dzia ce

2)  zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej, 

3)  odprowadzenie cieków 

komunalnych: 

do kanalizacji sanitarnej, dopuszcza si  odprowadzenie cieków 

do zbiorników bezodp ywowych do czasu realizacji kanalizacji 

sanitarnej, 

4)  odprowadzenie wód 

opadowych: 

zagospodarowanie na terenie lub do uk adu odwadniaj cego,

5)  zaopatrzenie w energi

elektryczn :

z sieci elektroenergetycznej, 

6)  zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, 

7)  zaopatrzenie w ciep o: z niskoemisyjnych róde  lokalnych, 

6.

8)  gospodarka odpadami: regulowana odr bnymi przepisami, 

Poz. 1252

 10) planowane urz dzenia

i sieci magistralne: 

nie ustala si

7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ

Nie dotyczy 

8. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY

Dopuszczalny poziom ha asu jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 

9. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 Nie dotyczy. 

10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Nie dotyczy. 

11. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY  

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB REKULTYWACJI 

 Nie dotyczy. 
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12. STAWKA PROCENTOWA 

 15 % 

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE 

NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW 

 1)  teren po o ony w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, 

 2)  [ na oznaczonym na rysunku planu fragmencie terenu 012-UT po o onym strefie 100 metrów 

od brzegu jeziora D browskiego - dopuszcza si  zabudow  zgodnie z przepisami 

Rozporz dzenia Wojewody Pomorskiego Nr 54/06 z dn. 15 maja 2006 r. w sprawie Kaszubskiego 

Parku Krajobrazowego 

14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 

 W ICH U YTKOWANIU

 Nie ustala si

15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 

ADMINISTRACYJNYCH 

 W terenie 012-UT zaleca si  zagospodarowanie wód opadowych na terenie 

1. NUMER 019 POWIERZCHNIA 2,89 ha

2. FUNKCJA UT – teren us ug turystyki i rekreacji, istniej cy o rodek wczasów zdrowotnych, 

3. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 

 Stosuje si  zasady okre lone w pkt. 4, 6, 8 

ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne w odleg o ci: 

 - zgodnie z przepisami drogowymi i budowlanymi, 

2) wielko  powierzchni 

zabudowy  

 w stosunku do 

powierzchni terenu: 

maksymalnie 50%, 

3) minimalny procent 

powierzchni biologicznie 

czynnej: 

25%,

4) intensywno

zabudowy: 

nie ustala si ,

5) wysoko  zabudowy: - dla nowej zabudowy maksymalnie10.5m, 

6) kszta t dachu: dla nowych obiektów: 

 - budynki mieszkalne, ma e budynki gospodarcze (rzut nie wi kszy 

od rzutu budynku mieszkalnego): dla nowych obiektów dach 

dwuspadowy: dla dachów z wysok ciank  kolankow  o k cie 

nachylenia po aci 22-250, dla pozosta ych 40-450

 - budynki o znacznych gabarytach: dach dwuspadowy o k cie 

nachylenia po aci 15-350,

4.

7) wielko  terenu:  nie ustala si ,

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI 
GOŁUBIE – GOŁUBIE ZACHÓD

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI

 Nie ustala si .

ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

1) dost pno  drogowa 

dla terenu: 

- z drogi 030-KDL, 034-KDW, 035-KDW, 037-KDW, 

2) parkingi - co najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie,  

 - w us ugach - co najmniej 1 miejsce postojowe na jeden pokój 

go cinny , 

3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej, 

4) odprowadzenie 

cieków komunalnych: 

do kanalizacji sanitarnej, dopuszcza si  odprowadzenie cieków do 

zbiorników bezodp ywowych do czasu realizacji kanalizacji 

sanitarnej, 

5)  odprowadzenie wód 

opadowych: 

zagospodarowanie na terenie lub do uk adu odwadniaj cego,

6.
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6)  zaopatrzenie 

w energi  elektryczn :

z sieci elektroenergetycznej, 

7)  zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, 

8)  zaopatrzenie w ciep o: z niskoemisyjnych róde  lokalnych, 

9) gospodarka odpadami: regulowana odr bnymi przepisami, 

10) planowane 

urz dzenia i sieci 

magistralne: 

nie ustala si ,

7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ

Nie dotyczy. 

8. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY

Dopuszczalny poziom ha asu jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 

9. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 Nie dotyczy. 

10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Nie dotyczy. 

11. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY 

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 

REKULTYWACJI

 Nie dotyczy. 

12. STAWKA PROCENTOWA 

 15 % 

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE 

NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  

Teren po o ony w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. 

14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 

W ICH U YTKOWANIU

Na dzia ce nr ewid. 259/93 wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: 

maksymalnie 20%. 

15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 

ADMINISTRACYJNYCH 

 Zaleca si  zagospodarowanie wód opadowych na terenie 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI 
GOŁUBIE – GOŁUBIE ZACHÓD

1. NUMER 040 POWIERZCHNIA 0,72 ha

KLASA I NAZWA ULICY 

oznaczenie KDL fragment ulicy lokalnej (040) 

1) szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: jak na rysunku planu 

2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu 

2.

3) dost pno  do terenów przyleg ych: bez ogranicze

 4) wyposa enie: dopuszcza si  chodnik 

4. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM 

040- KDL - poprzez skrzy owanie z ulic  030-KDL 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ

 Nie dotyczy 

6. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 

 Stosuje si  zasady ogólne 

7. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY  

 I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 

REKULTYWACJI

 Nie dotyczy 

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Nie ustala si
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ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

1) ma a architektura: dopuszcza si

2) no niki reklamowe: dopuszcza si

3) tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: dopuszcza si

4) urz dzenia techniczne: dopuszcza si

9.

5) ziele :  dopuszcza si

10. STAWKA PROCENTOWA 

 Nie dotyczy 

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE 

NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW 

 Teren po o ony w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. 

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA  

 W ICH U YTKOWANIU

 Nie ustala si

13. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 

ADMINISTRACYJNYCH 

 Nie ustala si .

§ 3

  Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek zmian 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Gołubie – Gołubie Zachód obejmujący 
strefy 005-MN, 012-UT, 018-MN, 019-UT i 040-KDL w skali 
1:2000 – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 4

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Stężyca do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny zgodności z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Stężyca

§ 5

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, z wyjątkiem § 4, który wchodzi w życie z 
dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy

Stefan Literski
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIII/329/2010
Rady Gminy Stężyca
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Rostrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu

Po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w 
dniach od 30 września 2009 r. do 29 października 2009 r. 
w ustawowym terminie uwag nie wniesiono.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/329/2010
Rady Gminy Stężyca
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich fi nansowania.

1) Wykaz zadań własnych gminy wynikających z uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego:
— Podział działek przeznaczonych pod drogi
— Podział działek przeznaczonych pod zabudowę
— Budowa ulicy lokalnej
— Budowa sieci wodociągowej
— Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

2) Źródła finansowania zadań wymienionych wyżej 
będą stanowić środki własne pochodzące z budżetu 
gminy, środki pomocowe, partycypacja inwestorów 
prywatnych w kosztach budowy na zasadzie lokalnych 
inicjatyw inwestycyjnych.

3) Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych 
inwestycji. Realizacja będzie uzależniona od posiada-
nych środków.

1253

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/10
Wojewody Pomorskiego

z dnia 24 maja 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu na wały przeciwpowodziowe na terenie województwa pomorskiego

  Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w 
województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206) zarządza się, co 
następuje:

§ 1

Od 24 maja 2010 r. do odwołania wprowadza się zakaz 
wstępu na wały przeciwpowodziowe i międzywala na 
terenie województwa pomorskiego.

§ 2

Zakaz nie dotyczy pracowników Policji, Państwowej Straży 
Pożarnej, Wojska Polskiego, pogotowia ratunkowego oraz 
innych służb publicznych, wykonujących czynności z zakre-
su działania tych służb, a także innych osób wykonujących 
czynności związane z ochroną przeciwpowodziową oraz 
utrzymaniem wałów.

§ 3

Wykonanie rozporządzenia powierza się Pomorskiemu 
Komendantowi Wojewódzkiemu Policji.

§ 4

Naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia pod-
lega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks 
wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275).

§ 5

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i pod-
lega opublikowaniu w środkach masowego przekazu.

                      Wojewoda Pomorski
                        Roman Zaborowski
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