UCHWAŁA NR VII/23/15
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Świeszyno dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach
ewidencyjnych Giezkowo, Dunowo, Strzekęcino i Świeszyno
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Gminy Świeszyno uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/320/13 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 listopada
2013 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno dla farmy elektrowni wiatrowych
w obrębach ewidencyjnych Giezkowo, Dunowo, Strzekęcino i Świeszyno zmienia się ustalenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno,
zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/100/00 Rady Gminy Świeszyno z dnia 18 kwietnia 2000 r.,
zmienionego uchwałą Nr XXI/174/12 z dnia 25 października 2012 r. i uchwałą Nr XXX/253/13
Rady Gminy Świeszyno z dnia 7 maja 2013r., na obszarach wyznaczonych na załączniku Nr
1 do uchwały.
2. Zmianą są objęte tereny o powierzchni ok. 290 ha.
3. Granice zmiany określono na załączniku Nr 1 do uchwały.
4. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek zmiany studium w skali 1:10000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium, stanowiące
załącznik Nr 2 do uchwały;
3) tekst jednolity Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Świeszyno, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały;
4) rysunek jednolity Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Świeszyno, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.
5. Przedmiotem zmiany studium jest przeznaczenie obszarów określonych w załączniku Nr
1 do uchwały pod farmę elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
i komunikacyjną.
§ 2. 1. §2. 1. Tereny oznaczone symbolem R/EE stanowią tereny rolnicze z dopuszczeniem
lokalizacji elektrowni wiatrowych z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.
Ustala się maksymalną moc wszystkich elektrowni wiatrowych do 25MW. Dopuszcza się
lokalizację elektrowni wiatrowych pod warunkiem spełnienia niezbędnych wymogów ochrony
środowiska przyrodniczego i kulturowego. Na etapie sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nakazuje się opracowanie szczegółowego studium
krajobrazowego wpływu elektrowni wiatrowych na krajobraz kulturowy sąsiednich miejscowości
oraz gmin. Proponuje się by minimalna odległość elektrowni wiatrowych od:
1) linii elektroenergetycznej najwyższych napięć oraz od linii elektroenergetycznych wysokich
napięć nie posiadających tłumików drgań, określona jako odległość od skrajnego punktu
skrzydła elektrowni wiatrowej w pozycji poziomej od osi linii, wynosiła trzykrotną długość
średnicy koła zataczanego przez skrzydła elektrowni wiatrowej;
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2) linii elektroenergetycznych wysokich napięć posiadających tłumiki drgań, określona jako
odległość od skrajnego punktu skrzydła elektrowni wiatrowej w pozycji poziomej od osi linii,
wynosiła jednokrotną długość średnicy koła zataczanego przez skrzydła elektrowni
wiatrowej;
3) linii elektroenergetycznych średnich napięć, określona jako odległość od skrajnego punktu
skrzydła elektrowni wiatrowej w pozycji poziomej od osi linii, wynosiła 25m w przypadku
napowietrznej linii jednotorowej o napięciu do 15kV i 30m w przypadku napowietrznej linii
dwutorowej o napięciu do 15kV.
2. Na rysunku studium zaznaczono tereny lokalizacji stref ochronnych dla elektrowni
wiatrowych,
związanych
z ograniczeniami
w zabudowie
oraz
w zagospodarowaniu
i użytkowaniu terenu.
3. Tereny oznaczone symbolem ZL przeznacza się na tereny leśne.
4. Teren oznaczony symbolem ZP przeznacza się na zabytkowy park.
5. Tereny oznaczone symbolem R przeznacza się na tereny rolnicze.
6. Tereny oznaczone symbolem RM przeznacza się na tereny zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
7. Na rysunku studium zaznaczono orientacyjną lokalizację krajowej drogi ekspresowej S11
jako „kierunkowa rezerwa przestrzeni dla przebiegu drogi szybkiego ruchu Poznań Koszalin –
wariant społeczny”.
8. Na rysunku studium zaznaczono lokalizację linii kolejowej nr 202 Stargard Szczeciński –
Gdańsk Główny. Ustala się jej przebudowę i rozbudowę o drugi tor.
9. Na rysunku studium zaznaczono lokalizację publicznych dróg gminnych i powiatowych.
10. Na rysunku studium zaznaczono lokalizację napowietrznych linii elektroenergetycznej
najwyższych napięć wraz ze strefą ochronną. Obowiązuje zakaz zabudowy, poza obiektami
elektroenergetycznymi w pasie technicznym o szerokości 50,00m, tj. po 25,00m od osi linii
najwyższych napięć do granicy strefy (w rzucie poziomym). Zakaz nie dotyczy infrastruktury
technicznej i komunikacyjnej, przecinających strefę. W strefie ochronnej obowiązują
ograniczenia dla poszczególnych typów obiektów, zadrzewień i zakrzewień według przepisów
odrębnych. Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę lub zmianę lokalizacji
powyższej linii wraz z jej strefą ochronną. Dopuszcza się likwidację powyższej linii wraz z jej
strefą ochronną.
11. Na rysunku studium zaznaczono lokalizację napowietrznych linii elektroenergetycznych
wysokich napięć wraz ze strefami ochronnymi. Obowiązuje zakaz zabudowy, poza obiektami
elektroenergetycznymi w pasie technicznym o szerokości 39,00m, tj. po 19,50m od osi linii
wysokich napięć do granicy strefy (w rzucie poziomym). Zakaz nie dotyczy infrastruktury
technicznej i komunikacyjnej, przecinających strefy. W strefach ochronnych napowietrznych linii
elektroenergetycznych wysokich napięć obowiązują ograniczenia dla poszczególnych typów
obiektów, zadrzewień i zakrzewień według przepisów odrębnych. Dopuszcza się przebudowę,
nadbudowę, rozbudowę lub zmianę lokalizacji powyższych linii wraz z ich strefami ochronnymi.
Dopuszcza się przebudowę linii elektroenergetycznych wysokich napięć na linie
elektroenergetyczne najwyższych napięć. Dopuszcza się likwidację powyższych linii wraz z ich
strefami ochronnymi. Dopuszcza się likwidację stref ochronnych po skablowaniu linii wysokich
napięć.
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12. Na obszarze studium znajdują się linie elektroenergetyczne średnich napięć wraz ze
strefami ochronnymi. Obowiązuje zakaz zabudowy, poza obiektami elektroenergetycznymi
w pasie technicznym o szerokości 15,00m, tj. po 7,50m od osi istniejących linii wysokich napięć
do granicy strefy (w rzucie poziomym). Zakaz nie dotyczy infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej, przecinających strefę. W strefach ochronnych napowietrznych linii
elektroenergetycznych średnich napięć obowiązują ograniczenia dla poszczególnych typów
obiektów, zadrzewień i zakrzewień według przepisów odrębnych. Dopuszcza się przebudowę,
nadbudowę, rozbudowę lub zmianę lokalizacji powyższych linii wraz z ich strefami ochronnymi.
Dopuszcza się przebudowę linii elektroenergetycznych średnich napięć na linie
elektroenergetyczne wysokich napięć. Dopuszcza się likwidację powyższych linii wraz z ich
strefami ochronnymi. Dopuszcza się likwidację stref ochronnych po skablowaniu linii średnich
napięć.
13. Na rysunku studium zaznaczono lokalizację istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia.
W strefie ochronnej gazociągu wysokiego ciśnienia obowiązują ustalenia dla poszczególnych
typów obiektów według przepisów odrębnych.
14. Dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzystanie, przebudowę, rozbudowę,
nadbudowę i ewentualną likwidację istniejących sieci uzbrojenia terenu, w tym urządzeń
melioracyjnych; dopuszcza się realizację innych sieci niskonapięciowych dla telekomunikacji,
telewizji kablowej, domofonów, ochrony obiektów i innych; dopuszcza się realizację innych
urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji
i przepisów odrębnych.
15. Na rysunku studium zaznaczono lokalizację rz. Czarnej. Śródlądowe wody płynące
i urządzenia melioracji wodnych podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi.
W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym systemem melioracyjnym należy go
przebudować zgodnie z przepisami odrębnymi.
16. Obiekty budowlane o wysokości równej i większej 50m n.p.t. przed wydaniem decyzji
o pozwoleniu na budowę podlegają zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem
wojskowym, a obiekty o wysokości równej i większej 100m n.p.t. przed wydaniem decyzji
o pozwoleniu na budowę podlegają zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem
cywilnym na co najmniej 2 miesiące przed osiągnięciem 100 m n.p.t.
17. Obiekty budowlane o wysokości równej i większej 50m n.p.t. podlegają oznakowaniu jak
przeszkody lotnicze zgodnie z przepisami odrębnymi.
18. Dopuszcza się zalesienie gruntów rolnych o niższych klasach gruntów, zadrzewionych
lub podmokłych, których nie wyznaczono na rysunku studium.
§ 3. 1. §3. 1. Ustalenia w zakresie ochrony archeologicznej – w granicach opracowania
znajdują się strefy ochrony stanowisk archeologicznych WII i WIII, wyznaczone na rysunku
studium. W strefach tych obowiązują nakazy i zakazy zgodne z przepisami odrębnymi
dotyczącymi ochrony zabytków i z ustaleniami studium.
2. W strefach WII „częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych”
dopuszcza się inwestowanie warunkowo. W strefach tych wprowadza się następujące nakazy:
1) obowiązuje współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych
z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków;
2) obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie w granicach
strefy, wyprzedzających rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na
zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.
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3. W strefach WIII „ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych”
ochrona polega na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku
podejmowania prac ziemnych. Strefy WIII obejmują stanowiska ujęte w ewidencji służby
konserwatorskiej. W strefach tych wprowadza się następujące nakazy:
1) obowiązuje współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych
z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków;
2) obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym
realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi
ochrony zabytków.
§ 4. §4. Na obszarach objętych niniejszą zmianą tracą moc ustalenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno, zatwierdzone uchwałą Nr
XVI/100/00 Rady Gminy Świeszyno z dnia 18 kwietnia 2000 r., zmienionego uchwałą Nr
XXI/174/12 z dnia 25 października 2012 r. i uchwałą Nr XXX/253/13 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 7 maja 2013 r. w zakresie planowanych funkcji. Pozostałe ustalenia zachowuje się bez
zmian.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, na stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno
Bogdan Dańczak
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr .......................
Rady Gminy Świeszyno z dnia ....................................r.
ZL

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno
dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach ewidencyjnych Giezkowo, Dunowo, Strzekęcino i Świeszyno
WIII

skala 1:10000

R/EE

LEGENDA:
granice opracowania

R/EE

tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych

R/EE
RM

110kV

R

tereny rolnicze

ZP

110kV
110kV

ZL

tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych

R/EE
110kV

R/EE
WIII

R/EE

WIII

WII

strefy ”WII” ochrony archeologiczno-konserwatorskiej

WIII

strefy ”WIII” ochrony archeologiczno-konserwatorskiej

KEx11

kierunkowa rezerwa przestrzeni dla przebiegu
drogi szybkiego ruchu Poznań-Koszalin - wariant społeczny

WIII
ZL

R/EE

tereny leśne

WIII

WIII

WIII

R

rzeka

R

R

ZP
200kV

R/EE

110kV

KEx11

R

zabytkowy park
linia elektroenergetyczna najwyższych napięć wraz ze strefą ochronną
linie elektroenergetyczne wysokich napięć wraz ze strefami ochronnymi

WIII
gazociąg wysokiego ciśnienia wraz ze strefą ochronną
droga powiatowa

R/EE

linia kolejowa nr 202 Stargard Szczeciński-Gdańsk Główny

200kV
WIII

R/EE
200kV
WIII
WII

R/EE

R/EE
WIII

WIII
RM

R/EE

WIII
WII

ZL

WIII
WIII

WII

ZL

WIII

R/EE
ZL

R/EE

STUDIO DZ

Daniel Załuski

80 - 171 Gdańsk, ul. Bacha 29a, tel. 0 607 082 359 studiodz@studiodz.com.pl
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
gminy Świeszyno dla farmy elektrowni wiatrowych
w obrębach ewidencyjnych Giezkowo, Dunowo, Strzekęcino i Świeszyno

100

0

100

200

300

400

500m

ZLECENIODAWCA:

URZĄD
GMINY ŚWIESZYNO

Id: D446E3AE-6818-4C55-B6BB-D0002F0D17EB. Podpisany

GŁÓWNY
PROJEKTANT

dr hab inż. arch. Daniel Załuski
upr. urb. nr 1504
POIU nr G-012/2002

WSPÓŁPROJEKTANT

mgr inż. arch. Agnieszka Durejko
POIU nr G-316/2014

WSPÓŁPRACA

mgr inż. arch. Katarzyna Wołoszyn

Strona 5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/23/15
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 26 lutego 2015 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO ZMIANY STUDIUM
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Gminy Świeszyno rozstrzyga, co
następuje:
Do projektu zmiany studium wyłożonej do publicznego wglądu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko nie wniesiono uwag.
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STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
WIESZYNO – tekst jednolity

STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY WIESZYNO
POWIAT KOSZALI SKI WOJ.ZACHODNIOPOMORSKIE
/TEKST JEDNOLITY/
ZA CZNIK NR 3 DO UCHWA Y NR VII/23/15 RADY GMINY WIESZYNO
Z DNIA 26.02.2015 R. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY STUDIUM
UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY WIESZYNO DLA FARMY ELEKTROWNI WIATROWYCH W OBR BACH
EWIDENCYJNYCH GIEZKOWO, DUNOWO, STRZEK CINO I WIESZYNO

Opracowanie przygotowane przez „STUDIO DZ DANIEL ZA USKI”
ówny projektant: dr hab. in . arch. DANIEL ZA USKI
– cz onek POIU nr G-012/2002
wspó projektant: mgr in . arch. Agnieszka Durejko
wspó projektant: mgr in . arch. Katarzyna Wo oszyn

DOKUMENTY BAZOWE
/TEKST JEDNOLITY/
ZA CZNIK NR 3 DO UCHWA Y NR XXX/253/13 RADY GMINY WIESZYNO Z DNIA 7
MAJA 2013 R. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWA I
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIESZYNO DLA
CMENTARZA KOMUNALNEGO WRAZ ZE ZWI ZAN
Z NIM STREF OCHRONN ORAZ INFRASTRUKTUR TECHNICZN
I KOMUNIKACYJN W OBR BIE EWIDENCYJNYM WIESZYNO

Opracowanie przygotowane przez „STUDIO DZ DANIEL ZA USKI”
ówny projektant: dr hab. in . arch. DANIEL ZA USKI
– cz onek POIU nr G-012/2002
wspó projektant: mgr in . arch. Agnieszka Durejko
wspó projektant: mgr in . arch. Joanna Sówka-Sowi ska
/TEKST JEDNOLITY/
ZA CZNIK NR 3 DO UCHWA Y NR XXI/174/12 RADY GMINY WIESZYNO
Z DNIA 25 PA DZIERNIKA 2012 R. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY STUDIUM
UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY WIESZYNO DLA ZESPO U ELEKTROWNI WIATROWYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTUR TECHNICZN I KOMUNIKACYJN
W OBR BIE EWIDENCYJNYM MIERZYM

Opracowanie przygotowane przez „STUDIO DZ DANIEL ZA USKI”
ówny projektant: dr hab. in . arch. DANIEL ZA USKI
– cz onek POIU nr G-012/2002
wspó projektant: mgr in . arch. Agnieszka Durejko
wspó projektant: mgr in . arch. Joanna Sówka-Sowi ska
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STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
WIESZYNO – tekst jednolity

STUDIUMU WARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY WIESZYNO POWIAT KOSZALI SKI
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE (UCHWALONE UCHWA NR XVI/100/00 RADY
GMINY WIESZYNO Z DNIA 18 KWIETNIA 2000R.)
ZLECENIODAWCA: ZARZ D GMINY WIESZYNO
ZLECENIOBIORCA: „URBEST” ZAK AD PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEGO

ZESPÓ AUTORSKI:
GENERALNY PROJEKTANT -

PROJEKTANT
PROJEKTANT
PROJEKTANT

PROJEKTANT
PROJEKTANT

mgr in . arch. JERZY TOKE
uprawnienia urbanistyczne 308/88
(strategia rozwoju spo eczno-gospodarczego, ochrona
rodowiska, komunikacja, przestrze )
mgr in . KRYSTYNA BASTOWSKA
(dziedzictwo kulturowe)
mgr in . EDWARD CZAJA
(elektroenergetyka)
in . ANTONI PODSIAD
(rolnictwo)
tech. BO ENA TO OCZKO
( g a zo w n i c tw o )
mgr in . MIECZYS AW SIEMIANOWSKI
(zapotrzebowanie w wod i odprowadzenie
cieków)
mgr in . MARIAN CWOJDZI SKI
(telekomunikacja)

UWAGA!
Czcionk „Times New Roman” w kolorze niebieskim wprowadzono zmiany i
uzupe nienia w tek cie Studium na podstawie projektu niniejszej zmiany (uchwa a
nr VII/23/15 Rady Gminy wieszyno z dnia 26.02.2015 r. w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy wieszyno dla farmy elektrowni wiatrowych w obr bach ewidencyjnych
Giezkowo, Dunowo, Strzek cino i wieszyno)
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I. INFORMACJE WPROWADZAJ CE
1.Przedmiot i zadania studium.
Przedmiotem opracowania studium uwarunkowa
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego jest Gmina wieszyno po ona w powiecie koszali skim województwa
zachodniopomorskiego. Podstawowymi zadaniami studium jako jedynego dokumentu
planistycznego sporz dzonego dla obszaru ca ej gminy s :
Rozpoznanie aktualnej sytuacji gminy, istniej cych uwarunkowa oraz problemów
zwi zanych z jej rozwojem.
Sformu owanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki
przestrzennej gminy, w tym zasad ochrony interesu publicznego.
Stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych i decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanych bez planów.
Promocja rozwoju gminy.
W wyniku studium powinno nast pi okre lenie:
obszarów obj tych ochron rodowiska przyrodniczego i kulturowego,
obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
obszarów zabudowanych, z wskazaniem obszarów wymagaj cych przekszta ce b
rehabilitacji,
obszarów, które mog by przeznaczone pod zabudow (potencjalne tereny
rozwojowe),
obszarów obj tych obowi zkiem sporz dzenia planów miejscowych (w tym
obowi zkiem okre lonym w wyniku studium ze wzgl du na istniej ce, szczególne
uwarunkowania),
ogólnych zasad i kierunków rozwoju systemów infrastruktury technicznej (w tym
komunikacji), oraz lokalnych warto ci rodowiska przyrodniczego i wyst puj cych
zagro
rodowiskowych.
Ko cowe wyniki studium uchwalone przez rad gminy stanowi dokument maj cy charakter
aktu kierownictwa wewn trznego. Uchwa a dotycz ca studium zawiera decyzje o
charakterze strategicznym. Stanowi w asne zobowi zanie w adzy samorz dowej, podejmuj c
uchwa nie stanowi przepisu gminnego, tym samym nie ma mocy powszechnie
obowi zuj cej na obszarze gminy. Jako podejmowana w trybie planowania miejscowego,
stanowi podstaw rozwi za w planach miejscowych dotycz cych obszarów obj tych
studium.
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II. LISTA PROBLEMÓW, POTRZEB I ASPIRACJI
Zmiana ustroju spo eczno - gospodarczego z socjalistycznego na demokratyczny w
roku 1989, wyzwoli a w mieszka cach gminy wieszyno aktywno w podejmowaniu
decyzji zgodnych ze swoimi dora nymi celami, zwi zanymi z modelem rynkowym obrotu
gruntami przeznaczonymi na cele nierolnicze, w tym budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego, us ug rzemie lniczych i innych. Kolejne zmiany do planu ogólnego w
latach 1994, 1996, 1998 potwierdzi y za ony jeszcze w roku 1986 model urbanizacji przede
wszystkim so ectw Konikowo, wieszyno i Niek onice, b cych w bezpo rednim
siedztwie miasta Koszalina. Wiele terenów uzyska o zgod na zmian przeznaczenia
gruntów na cele nierolnicze. W ciciele gruntów, rolnicy widz potrzeb sprzeda y cz ci
swoich gruntów, celem poprawienia sobie warunków ycia i umo liwienia prowadzenia
gospodarstw rolnych na wy szym poziomie. Przestrze zarezerwowana w planie pod
urbanizacj
nie jest jednoznaczna z natychmiastowym wdro eniem inwestycji
mieszkaniowych, us ugowych i innych. W przestrzeni ww. so ectw powsta tzw. ad
„akefaliczny” w wyniku samodzielnych decyzji uczestników. Sytuacja taka stwarza wielki
problem zachowania adu przestrzennego uwzgl dniaj cego restrukturyzacj uk adu
gospodarstw rolnych indywidualnych.
W przestrzeni gminy znajduj si du e obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Agencji W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa i innych. Po sprywatyzowaniu tereny te przesz y
w u ytkowanie:
- Przedsi biorstwa Pa stwowego - Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach Zak ad
Rolny w Zegrzu Pomorskim (1137 ha);
- Pomorsko - Mazowieckiej Hodowli Ziemniaka Spó ka z o.o. z siedzib w Strzek cinie
(2000 ha);
- Instytutu Hodowli Ro lin i Aklimatyzacji z siedzib w Mierzynie zachowuj c optymalne
wielko ci gospodarstw, przy zachowaniu w miar mo liwo ci wi kszo ci terenów
wy czonych z zabudowy. Istnieje du a mo liwo utworzenia na terenach Skarbu Pa stwa
funkcji publicznych gminy zwi zanych ze sportem, turystyk , rekreacj , drugim domem,
domem letniskowym zw aszcza w so ectwach Strzek cin, Niedalino i Mierzyn oraz
stworzenia potencjalnej mo liwo ci do realizacji strefy zorganizowanej dzia alno ci
inwestycyjnej, w tym ma ego parku technologicznego w rejonie Giezkowa.
- problemem do rozwi zania jest sukcesywne wdro enie systemów uzbrojenia w zakresie
wodoci gów, gazoci gów, zaopatrzenia w energi elektryczn , czno , odprowadzenie
docelowe cieków i wód deszczowych z terenów zurbanizowanych oraz realizacja uk adów
dróg wewn trznych i realizacja gminnych dróg rowerowych. Nale oby doprowadzi do
takiego modelu i geometrii przebiegów ww. systemów, aby zapewni realizacj adu
geometrii systemów w infrastrukturze technicznej, zwi zanej z adem przestrzennym.
- problemem do rozwi zania jest zachowanie i pog bienie adu ekologicznego, poprzez
stworzenie ci ej siatki korytarzy ekologicznych w powi zaniu z istniej
przyrod . Nale y
do minimalizacji destruktywnego oddzia ywania inwestycji na rozwój przestrzenny i
rodowisko, zachowuj c równocze nie równowag ekologiczn .
- problemem jest doprowadzenie do czytelnego adu spo eczno - gospodarczego, poprzez
uzyskanie zdecydowanego bezpiecze stwa osobistego socjalnego, pewnej stabilizacji ycia
mieszka ców i umo liwienie rzeczywistych perspektyw rozwoju. Rozwi zanie tego
problemu wp ynie na spo eczn akceptacj zasad kszta towania przestrzeni.
- problemem powinno by równie uzyskanie adu przestrzennego jako "ró norodno
uporz dkowania” w czasie jak i w przestrzeni, przy zmieniaj cej si w czasie kompozycji
4
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przestrzennej, jak i kryteriach oceny krajobrazu zurbanizowanego na tle krajobrazu
naturalnego.
Do pilnych potrzeb gminy nale y rozwi zanie problemów poprzez znalezienie
funduszy i sposobu na etapowanie tych funduszy w kolejnych rocznych bud etach
gminy, ustalenie kolejno ci wa no ci.
Bardzo wa
potrzeb jest ustalenie sposobu promocji rozwoju gminy w tym
znalezienie sponsorów.
Potrzeb jest nawi zanie ci lejszych kontaktów z Ag. Rol. W . S. Pa stwa
ustalaj cych przysz e przeznaczenia gruntów na cele publiczne, turystyczne i
inicjuj ce rozwój gospodarczy gminy.
Gmina aspiruje do stworzenia strefy wysokorozwini tego rolnictwa indywidualnego,
pe ni cej równie rol strefy ywicielskiej stolicy powiatu, poprzez restrukturyzacj
gospodarstw indywidualnych i gospodarstw zwi zanych z Ag. Roln. W asno ci
Skarbu Pa stwa.
Aspiruje do zabezpieczenia adu przestrzennego w rozwoju potencjalnej strefy
zurbanizowanej Koszalin - Bia ogard, poprzez stymulacj uk adu pasmowego.
Aspiruje do utworzenia w
wieszynie silnego o rodka - centrum us ug
administracyjnych, kulturalnych, sportu i rekreacji, centrum us ug handlu gastronomii
i rzemios a, poprzez wyznaczenie kompleksowego zwartego terenu na ten cel.
Aspiruje do wysoko rozwini tej turystyki i agroturystyki, poprzez wykorzystanie
walorów przyrodniczych gminy, zabezpieczaj c tereny pod budownictwo letniskowe,
drugiego domu, terenów campingowych, karawaningowych pól namiotowych,
rezerwacji terenów pod motele, hotele i budownictwo pensjonatowe, zachowuj c i
rozbudowuj c ad ekologiczny.
Aspiruje do wytworzenia warunków rozwoju dla rzemios a handlu i gastronomii,
zw aszcza przez samych rolników i w cicieli gruntów.
Aspiruje do wdro enia niezale nego parku technologicznego z ofert lokalizacji
przemys u, magazynów w Niek onicach i Giezkowie.
Aspiruje do odtworzenia lotniska turystyczno - pasa erskiego w Zegrzu Pomorskim, z
lotami do Skandynawii, krajów Unii Europejskiej i pa stw ba tyckich.
Aspiruje do rozwoju linii kolejowej pomi dzy Koszalinem i Bia ogardem, poprzez
realizacj drugiego toru i realizacj przystanków w Dunowie i Niek onicach, z
mo liwo ciami zbocznicowania przyczyniaj c si do wzmo enia wymiany towarów,
osób, miejsc pracy, powi za infrastrukturalnych itp. co niew tpliwie poprawi
standard ycia mieszka ców gminy.
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III. OCENA MOCNYCH I S ABYCH STRON MO LIWO CI
I ZAGRO
- UWARUNKOWANIE REALIZACJI CELÓW
Mocne strony mo liwo ci rozwojowych.
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)

Bezpo rednia styczno z granicami Koszalina.
Po enie gminy w przestrzeni potencjalnego pasa zurbanizowanego Koszalin Bia ogard.
Po enie so ectw Niek onice i Konikowo w zasi gu projektowanych systemów
uzbrojenia m. Koszalina zw aszcza wodoci gów, gazoci gów i uk adów
odprowadzenia cieków (docelowo kolektor „0” dla Niek onic i kolektor „A” dla
Konikowa), poprzez zastosowanie dwóch przepompowni i kolektorów t ocznych do
projektowanych uk adów grawitacyjnych m. Koszalina.
Po enie przy linii kolejowej Gda sk - Szczecin.
Po enie przy potencjalnej trasie drogi ruchu szybkiego Pozna - Koszalin w
powi zaniu z drog mchu szybkiego Gda sk - Szczecin.
Mo liwo odtworzenia lotniska turystyczno - pasa erskiego w Zegrzu Pomorskim.
Interesuj ce tereny turystyczne doliny rzeki Radew wraz ze zbiornikiem i elektrowni
wodn Hajka.
Interesuj ce turystycznie i krajobrazowo kompleksy le ne ca 45 km2, stanowi cych
33% pow. gminy.
Interesuj cy zespó dwóch pa aców zabytkowych w Strzek cinie.
atwo
i czytelno
w podejmowaniu decyzji przy wyznaczaniu intensywnej,
rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Konsekwentna realizacja aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym
uzyskanie du ej przestrzeni, obj tej zgod Wojewody i Ministra Rolnictwa i Gosp.
ywno ciowej na zmian przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Opracowanie szeregu aktualizacji planu ogólnego po roku 1995, wg aktualnej
procedury.
Tereny Skarbu Pa stwa, u atwiaj ce negocjacje w adz gminy nt. przeznaczenia ich na
funkcje ogólnogminne w zakresie turystyki, sportu i lokalizacji parków
technologicznych.

abe strony.
1)
2)
3)
4)
5)

Brak zdecydowanych wolnych terenów gminnych, umo liwiaj cych realizacj
centrum us ugowego, wielofunkcyjnego.
Brak mo liwo ci na szerokim froncie przetargowego obrotu gruntami gminnymi.
Niskie dochody bud etu gminy na 1 mieszka ca.
Brak ostatecznego rozwi zania problemów restrukturyzacji pa stwowych gospodarstw
rolnych.
Niski stan sanitarny gospodarstw indywidualnych, brak nale ytego usprz towienia w
narz dzia i maszyny rolnicze.

Zagro enia.
Zagro enie w zachowaniu adu przestrzennego mo e zaistnie w wypadku zbyt
pó nego opracowania planów miejscowych miejscowo ci Konikowo i Niek onice, w
tym opracowania szczegó owego modelu geometrycznego adu technicznego w
zakresie infrastruktury i komunikacji.
2) Przy szybszym tempie rozwoju budownictwa mieszkaniowego indywidualnego,
1)
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3)

4)

5)

6)

rzemios a i us ug handlu, gastronomii i strefy produkcyjno - sk adowej, ni obecnie,
brak rozwi za zw aszcza w zakresie odprowadzenia cieków i wód deszczowych
oraz brak odpowiednich wysypisk mieci mo e spowodowa degradacj rodowiska.
Brak posiadania planów miejscowych na terenach rozwojowych, po roku 1999 mo e
spowodowa
blokad
w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania dla osób prawnych, dla osób fizyczny procedur rozpraw
administracyjnych, na podstawie studium, decyzje powy sze mo na b dzie
podejmowa .
Brak rozwi za systemowych w zakresie przekszta ce - restrukturyzacji zw aszcza
ma ych gospodarstw rolnych, spowoduje degradacj przestrzeni produkcyjnej w
rolnictwie, co obni y ju i tak niski poziom ycia prywatnych w cicieli gruntów.
Brak rozwi zania problemu szeroko rozumianych us ug, poprzez stworzenie
wielofunkcyjnego centrum us ugowego gminy, w tym centrum kultury i sportu
integruj cego mieszka ców, zahamuje post p cywilizacyjny, spowoduje masowe
poszukiwania miejsc pracy oraz uzyskanie niezb dnej obs ugi w us ugach w mie cie
Koszalinie i dalej. Zahamuje identyfikacj mieszka ców z warto ciami gminy,
lokalnej ma ej ojczyzny.
Brak rozwoju na wy szym poziomie problemów w zakresie o wiaty, w tym
szkolnictwa podstawowego, gimnazjum i przedszkoli oraz rozwi zania
kompleksowego s by zdrowia ( obek, przychodnia), nie uwzgl dniaj c
odpowiedniego systemu dojazdów, spowoduje obni enie si poziomu ycia.

Podstawowe cele.
Uzyskanie:
adu przestrzennego.
adu technicznego.
adu ekologicznego.
Zachowania dziedzictwa kulturowego.
adu spo eczno - gospodarczego.

Uwarunkowaniem podstawowym jest rozwi zanie problemów wymienionych w „Li cie
problemów, potrzeb i aspiracji” oraz likwidacja zagro .
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V. UWARUNKOWANIA
Podstawowe dane
Powierzchnia gminy
Liczba mieszka ców (09.2012)
Liczba so ectw
Liczba miejscowo ci

- 132,59 km2
- 6548 os.
- 10
- 30

UWARUNKOWANIA ZEWN TRZNE
A. Usytuowanie gminy w potencjalnym pa mie zurbanizowanym Koszalin - Bia ogard,
kszta towanym na zasadzie uk adu pasmowo - w owego, o cechach umiarkowanej
policentrycznej koncentracji, co powoduje konieczno uwzgl dnienia nast puj cych
ustale wynikaj cych z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia
terenu:
1) Rezerwowanie przestrzeni so ectwa Konikowo dla kierunkowego rozwoju miasta
Koszalina tzw. dzielnic Po udnie III, z przeznaczeniem na funkcj mieszkalno us ugow , z dopuszczeniem rozwoju funkcji wielorodzinnej, z rezerwacj lokalizacji
centrum us ugowego.
2) Rezerwacja przestrzeni so ectwa Niek onice na typow dzielnic przemys owo magazynow , jako miejsca pracy poza us ugami tzw. dzielnic Zachód II w
kierunkowej przestrzeni miasta Koszalina.
3) Rezerwacja przestrzeni so ectwa wieszyno na sukcesywne przekszta cenie w
agromiasto, z budownictwem jednorodzinnym i us ugowym, gospodarstwami
agroturystycznymi.
4) Rezerwacja pozosta ych so ectw na rolnicz przestrze produkcyjn z wy czeniem
terenów przeznaczonych do urbanizacji.
5) Przeznaczenie istniej cego lotniska Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Zegrzu
Pomorskim, równie jako lotniska pasa erskiego, w tym turystycznego i sportowego.
6) Dotychczasowe zagospodarowanie istniej ce w so ectwach Konikowo i Niek onice
koncentruje si w poszczególnych miejscowo ciach so eckich, decyzje o podzia ach na
dzia ki budowlane oparte by y o model uk adu pasmowego, za onego w roku 1986.
B. Uwarunkowania zewn trzne w zakresie infrastruktury technicznej powi zane s ci le z
prognozami rozwoju infrastruktury technicznej miasta Koszalina:
a) W zakresie kanalizacji sanitarnej, oparcie si o mo liwo pod czenia
przestrzeni so ectwa Niek onice, poprzez dwie przepompownie do
grawitacyjnego uk adu projektowanego kolektora „0”, za odprowadzenie
cieków z miejscowo ci Konikowo, poprzez przepompowni do
grawitacyjnego uk adu kolektora „A”, przej ciowo przewidzie realizacj
lokalnej oczyszczalni.
b) W zakresie zagospodarowania w wod po czenie istniej cych systemów
wodoci gowych w so ectwach Niek onice, Konikowo do istniej cej
magistrali wodoci gowej Ø 1000 w Koszalinie, docelowo do
potencjalnego uj cia g binowego w przestrzeni g ównego zbiornika wód
binowych nr 119 w rejonie so ectwa Niek onice.W zakresie
8
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zaopatrzenia w gaz, pod czenie systemów redniopr nych do
przebiegaj cej przez gmin magistrali wysokopr nej, zaopatrzenie w gaz
miejscowo ci Zegrze Pomorskie, Kurozw cz, Sieranie.
c) W zakresie elektroenergetyki wykorzystanie jako g ównego ród a
ównego punktu zasilania w Dunowie 400/200/110/15 KV, oraz
ównych punktów zasilania w Koszalinie i Cewlinie 110/15 KV.
d) W zakresie telekomunikacji wykorzystanie projektowanego wiat owodu
Koszalin - Bia ogard, przebiegaj cego przez teren gminy oraz telefonii
komórkowej GSM + i Era GSM.
e) W zakresie komunikacji ko owej uwzgl dnienie projektowanego przebiegu
drogi ruchu szybkiego (nr 11) Pozna - Koszalin, z pod czeniem do w a
drogi ruchu szybkiego nr 6 Gda sk - Szczecin, w rejonie ulicy
Szczeci skiej w Koszalinie, uwzgl dnienie z modelu pasmowego
przebiegu projektowanej drogi g ównej obszarowej Koszalin - Bia ogard,
niezale nie od przebiegu istniej cej drogi wojewódzkiej nr 167.

C. Zadania o charakterze ponadlokalnym wynikaj ce z „Programu rozwoju sektora
energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015r. z cz ci
prognostyczn do 2030r.”
Program rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim zosta
przygotowywany przez samorz d wojewódzki i stanowi bran owy dokument o
charakterze operacyjno-wdro eniowym, w g ównej mierze maj cy na celu zapewnienie
bezpiecze stwa energetycznego regionu, uporz dkowanie kwestii zwi zanych ze stanem
technicznym infrastruktury energetycznej, relacji mi dzy podmiotami rynku
energetycznego województwa (zarówno na poziomie samorz dowym jak i w relacjach
Urz d Regulacji Energetyki – samorz d – energetyczne podmioty gospodarcze), jak
równie wskazuj cy kierunki rozwoju energetyki w regionie.
Opracowanie zawiera ocen obecnego stanu energetyki na terenie województwa
zachodniopomorskiego, trendy i kierunki rozwojowe wraz z celami g ównymi i
szczegó owymi oraz ramy finansowe przewidywanych zmian. Rozwój ten musi by
powi zany z rozwojem ca ego kraju i uwzgl dnia zmiany zapotrzebowania na ró ne
rodzaje energii lub jej no ników, konieczno redukcji emisji pochodz cych z obiektów
energetycznych oraz ró norodno uwarunkowa geopolitycznych i zjawisk globalnych.
Program rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do
2015 roku z cz ci prognostyczna do 2030 r. zosta zaprezentowany w lipcu 2010
roku i przygotowany zosta przez samorz d wojewódzki w celu zapewnienia
bezpiecze stwa energetycznego regiony, uporz dkowanie kwestii zwi zanych ze stanem
technicznym infrastruktury energetycznej oraz okre lenia kierunków rozwoju
energetyki w regionie. W diagnozie stanu energetycznego stwierdzono, e województwo
zachodniopomorskie jest zdecydowanym liderem w Polsce w wykorzystaniu energii
wiatru do produkcji energii elektrycznej. Z pi ciu najwi kszych instalacji wiatrowych w
Polsce trzy dzia aj w województwie zachodniopomorskim. Istniej cy potencja
województwa oraz zamierzenia inwestorów pozwalaj prognozowa dalszy znacz cy
wzrost energetyki wiatrowej od 2000 – 3000 MWe w perspektywie do 2030 roku.
Osi gni cie wymaga unijnych w zakresie energii odnawialnej wymaga b dzie
produkcji energii elektrycznej brutto z odnawialnych róde energii w 2020 roku na
poziomie 31 000 GWh. W „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku” przyj to, e w
2015 roku energia odnawialna osi gnie wielko produkcji energii elektrycznej na
9
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poziomie 17 000 GWh, natomiast w 2030 roku - poziom 38 000 GWh. Najwi kszy udzia
mie b dzie energia z elektrowni wiatrowych w 2015 roku – 7800 GWh i w 2030 roku18 000 GWh.
Do „Programu rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim
do 2015 roku z cz ci prognostyczn do 2030 r.” zgodnie z przepisami ustawy o
udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w
ochronie rodowiska i ocenach oddzia ywania na rodowisko sporz dzona zosta a
strategiczna prognoza oddzia ywania na rodowisko. W Prognozie poszczególnym zada
okre lonym w Programu przypisano kategorie ich oddzia ywa na rodowisko, dziel c
elektrownie wiatrowe na:
1. farmy wiatrowe (moc 1000 - 2000 MW) – du e zespo y elektrowni wiatrowych z
nast puj cymi kategoriami oddzia ywania na rodowisko:
zaj cie i przekszta cenie powierzchni ziemi/ terenu,
zniszczenie/przekszta cenie ro linno ci,
przekszta cenie gleby,
przekszta cenie krajobrazu,
zagro enie dla zwierz t, zw aszcza dla ptaków i nietoperzy (p oszenie,
bezpo rednie kolizje),
ha as,
efekt rozb ysków i efekt migotania cieni,
promieniowanie elektromagnetyczne (nz),
ród em promieniowania elektromagnetycznego mog
by
urz dzenia
towarzysz ce
– stacje i linie elektroenergetyczne,
2. ma e zespo y elektrowni wiatrowych o mocy do 180 MW z nast puj cymi
kategoriami oddzia ywania na rodowisko:
zaj cie i przekszta cenie powierzchni ziemi (nz),
zniszczenie/przekszta cenie ro linno ci (nz),
przekszta cenie gleby (nz),
przekszta cenie krajobrazu,
zagro enie dla zwierz t, zw aszcza dla ptaków i nietoperzy (p oszenie,
bezpo rednie kolizje),
ha as,
efekt rozb ysków i efekt migotania cieni,
promieniowanie elektromagnetyczne (nz),
ród em promieniowania elektromagnetycznego mog
by
urz dzenia
towarzysz ce – stacje i linie elektroenergetyczne.
(nz) – oddzia ywania nieznacz ce (np. ze wzgl du na niewielk powierzchni zaj tego
area u, niewielk ilo wytwarzanych zanieczyszcze , niewielka moc akustyczn ,
niewielki zasi g przestrzenny, itp.)

Tabela nr 1
Ocena oddzia ywa negatywnych i pozytywnych na poszczególne komponenty
rodowiska zada Programu. Elektroenergetyka.

10
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Obja nienia do tabel:
N – oddzia ywania negatywne; P – oddzia ywania pozytywne; TO – typy
oddzia ywa ; bp – bezpo rednie;
ps – po rednie; w – wtórne; k – krótkotrwa e; d – d ugotrwa e – permanentne
(permanentne zagro enie)
t – trwa e (nieodwracalne); 1) w przypadku szczegó owej lokalizacji w bezpo rednim
siedztwie miejsc sta ego przebywania ludzi.
W podsumowaniu do prognozy napisano, e przeprowadzona punktowa (w skali 0 3) ocena potencjalnego oddzia ywania na poszczególne rodzaje receptorów
(komponenty rodowiska, krajobraz oraz zdrowie i ycie ludzi) wykaza a
nieznaczne albo o niewielkim zasi gu przestrzennym negatywne oddzia ywanie na
rodowisko. Jedynie w przypadku elektrowni j drowej niektóre aspekty jej
oddzia ywania uznano za znacz ce. Dotyczy to wp ywu na wody. Ze wzgl du na
znaczne rozmiary obiektu, pewne oddzia ywanie mo e dotyczy powierzchni i
ziemi, gleby, szaty ro linnej, stanowisk zwierz t – a zatem i bioró norodno ci - ze
wzgl du na du y area terenu, który b dzie istotnie przekszta cony. Zaznaczy przy
tym nale y, e w ocenie nie uwzgl dniono skutków awarii, które spowodowa mog
ska enie rodowiska o ogromnym znaczeniu i zasi gu. Sytuacji awaryjnych nie
uwzgl dniono tak e w ocenie innych obiektów, jak np. gazoci gów, kot ów
cieplnych itp. Z innych zada Programu do bardziej znacz cych (liczba punktów 2)
zaliczy mo na m.in.:
instalacje energetyczne (w tym oparte na biopaliwie), w których wyst puj
procesy spalania (ze wzgl du na pewne emisje zanieczyszcze powietrza),
linie elektroenergetyczne, g ównie ze wzgl du na ich pewne „barierowe”
oddzia ywanie, ale tak e konieczn wycink ro linno ci (w szczególno ci
zakrzewie ) i sta e powstrzymywanie sukcesji naturalnej (niedopuszczanie
do odrostu drzew i krzewów); uwzgl dniono tak e emisj ha asu,
instalacje termicznej utylizacji odpadów, ze wzgl du na ewentualn emisj
zanieczyszcze powietrza oraz znaczne zu ycie wody,
GPZ – z uwagi na emisj ha asu, niejonizuj cego promieniowania
elektromagnetycznego oraz zaj cia znacznego area u pod budow .
Realizacja programu – jak wynika z przeprowadzonej oceny – przynie mo e
szereg korzystnych efektów ekologicznych. Wynika to z du ego nacisku, jaki
11
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adziony jest w projekcie Programu na rozwój energetyki odnawialnej, w tym
bezemisyjnej. Pozytywne efekty ekologiczne wi
si te z takimi kategoriami
zada , jak modernizacje i optymalizacje, dzi ki którym w szczególno ci uzyskuje
si lepsze parametry spalania lub ograniczanie strat energii (jej oszcz dzanie).

D. Zadania o charakterze ponadlokalnym wynikaj ce ze „Strategii Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2002-2015”
wraz z prognoz
Opracowana „Aktualizacja strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
województwa zachodniopomorskiego na lata 2002-2015” by a wyrazem polityki
regionalnej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa przy za eniu wielofunkcyjno ci tych
obszarów. Strategia uwzgl dnia zasady zrównowa onego rozwoju i wskazuje kierunki
dzia
zmierzaj cych do ró nicowania dzia alno ci na obszarach wiejskich daj cej
szans na zwi kszenie aktywno ci mieszka ców wsi i pozyskanie alternatywnych, poza
rolniczych, róde dochodów. Przy zmniejszaj cym si zatrudnieniu w rolnictwie,
potrzeb znalezienia alternatywnych róde dochodu gwarantuj cych odpowiedni
standard ycia mieszka ców, mo na osi gn
przez wsparcie takich dziedzin jak:
edukacja, ochrona zdrowia, kultura, dost p do Internetu, rozwój przedsi biorczo ci,
inwestycje infrastrukturalne, krzewienie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i
krajobrazowego. Diagnoza stanu obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa oraz ich
analiza przeprowadzona w ramach opracowanej Strategii pozwoli a na sformu owanie
trzech g ównych celów strategicznych, którym przyporz dkowano 14 celów
operacyjnych, w których wskazano kierunki dzia
pozwalaj ce osi gn zak adane
cele.
Cel strategiczny nr 1
Podniesienie jako ci i poziomu ycia na obszarach wiejskich
Cele operacyjne
Modernizacja infrastruktury spo ecznej i technicznej na obszarach wiejskich.
Ró nicowanie dzia alno ci na obszarach wiejskich
Poprawa us ug publicznych na terenach wiejskich
Tworzenie infrastruktury informatycznej
Cel strategiczny nr 2
Nowoczesne, zrównowa one, konkurencyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno –
spo ywcze
Cele operacyjne
Poprawa jako ci i efektywno ci produkcji rolnej i przetwórstwa
Wzrost poziomu kwalifikacji i transfer wiedzy
Kszta towanie w ciwej struktury agrarnej
Wspieranie dzia
integruj cych producentów
Wspieranie przedsi wzi zmierzaj cych do dywersyfikacji produkcji rolniczej
Cel strategiczny nr 3
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Aktywizacja ludno ci wiejskiej
Cele operacyjne
Poprawa warunków edukacji i rozwoju zawodowego
Wspieranie dzia alno ci LGD
Aktywizowanie poprzez szkolenia i doradztwo
Ró nicowanie dzia alno ci rolniczej
Identyfikacja i promocja produktów rolnictwa i rybo ówstwa o charakterze
tradycyjnym
W Prognozie oddzia ywania na rodowisko aktualizacji Programu pn. Strategia rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego w latach 2002-2015
w celu wskazania potencjalnego oddzia ywania poszczególnych dzia
pos ono si
strefami funkcjonalno-przestrzennymi wyodr bnionymi w Strategii Rozwoju
Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. Obszar obj ty projektem
analizowanego planu tak jak i ca a gmina wieszyno zaliczony zosta do VI Strefa
intensywnego, wielofunkcyjnego rozwoju i urbanizacji – koszali ski obszar w owy –
strefa dynamicznej aktywizacji gospodarczej, intensywnego wielofunkcyjnego rozwoju i
przekszta ce
przestrzennych w Koszalinie i na terenach otaczaj cych.
Komplementarny w stosunku do Szczecina o rodek obs ugi regionu, centrum
gospodarczo – naukowo – kulturalne, o rodek obs ugi ruchu turystycznego. Na pó nocy i
po udniu tej strefy wyst puj obszary chronionego krajobrazu. Urbanizacja w tej strefie
skupia si na ograniczaniu funkcji rolniczej w strefie podmiejskiej i wielofunkcyjnym
intensywnym rozwoju przyleg ych obszarów wiejskich. W Strategii a nast pnie w
Prognozie stwierdzono, e w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej najistotniejsze
znaczenie mie b
inwestycje o charakterze liniowym m.in. budowa i modernizacja
dróg, budowa sieci wodoci gowych i kanalizacyjnych, budowa i modernizacja sieci
elektrycznych, gazowych, telefonicznych i internetu. Rola tych inwestycji w rozwoju
obszarów wiejskich nie zamyka si na poziomie poprawy standardu ycia mieszka ców,
ale oddzia uje tak e na zwi kszenie atrakcyjno ci inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Faza realizacyjna przedsi wzi infrastrukturalnych i jej niekorzystne oddzia ywanie na
rodowisko ma charakter g ównie okresowy. Faza eksploatacyjna przedsi wzi
infrastrukturalnych poprawiaj cych warunki ycia na wsi zasadniczo korzystnie
wp ywa na stan rodowiska. Zamiana zbiorników bezodp ywowych na system
kanalizacyjny, czy doprowadzenie gazu, który zast pi tradycyjne paliwa sta e lub nawet
odpady, na bardziej przyjazne rodowisku no niki energii, mimo negatywnych
oddzia ywa na rodowisko na etapie realizacyjnym s niew tpliwie korzystne dla
rodowiska na etapie ich eksploatacji. Przy realizacji mi dzy innymi wymienionych
przedsi wzi
infrastrukturalnych, szczególnie o charakterze inwestycji liniowych
(sieciowych) nale y liczy si z mo liwo ci wyst pienia znacz cych negatywnych
oddzia ywa na ró norodno biologiczn i obszary Natura 2000. Konflikty mi dzy
ekonomiczn a ekologiczn stron planowanych przedsi wzi
maj charakter
szczególny i wynikaj z planowanego przebiegu tych inwestycji w kontek cie granic
obszarów przyrodniczo cennych. W warunkach wyst pienia takiego konfliktu, przy
braku mo liwo ci alternatywnego przebiegu planowanej inwestycji, nale y uwzgl dni
kompensacj przyrodnicz , która b dzie wp ywa na czas i koszty realizacji
planowanych przedsi wzi . Na terenie województwa zachodniopomorskiego,
znaczny odsetek powierzchni regionu obj ty jest ochron prawn zwi zan z
wysokimi walorami przyrodniczymi. W tym kontek cie planowanie przebiegu
13
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poszczególnych inwestycji mo e wi za
si
z ujawnieniem konfliktów
lokalizacyjnych. W takich sytuacjach w procedurze post powania w sprawie oceny
oddzia ywania poszczególnych przedsi wzi
na
rodowisko, inwestor jest
zobligowany do wskazania mo liwych konfliktów i zaproponowania rozwi za
alternatywnych, z uwzgl dnieniem tak e tych najbardziej korzystnych dla
rodowiska. W przypadku, kiedy zmiana lokalizacji lub inna modyfikacja
planowanego przedsi wzi cia nie gwarantuje zapobiegania negatywnym
oddzia ywaniom na
rodowisko nale y uwzgl dni
dzia ania
agodz ce
(ograniczaj ce niekorzystny wp yw) lub rekompensuj ce straty przyrodnicze
(kompensacja przyrodnicza).
Poprawa warunków ycia na wsi oraz poprawa skomunikowania obszarów
wiejskich z miastem mo e pog bi
post puj cy samoczynnie proces
suburbanizacji, przejawiaj cy si „rozlewaniem” miast na tereny obszarów
wiejskich. Negatywne skutki rodowiskowe tego procesu obejmuj przede
wszystkim zmiany sposobów u ytkowania gruntów przez wy czanie ich z
produkcji. Proces ten jednak dotyczy obszarów s siaduj cych z du ymi miastami,
gdzie stan wyposa enia w infrastruktur techniczn jest zadowalaj cy i zmiany w
tym zakresie nie b
mia y charakteru bardzo dynamicznego, raczej b
pog bia y istniej cy trend w tym zakresie.
UWARUNKOWANIA WEWN TRZNE
A. Uwarunkowania wynikaj ce z rozpoznania stanu i funkcjonowania rodowiska
przyrodniczego
Zachowanie i ochrona istniej cego systemu korytarzy ekologicznych
1) o znaczeniu krajowym:
a) obszar chronionego krajobrazu Dolina Radwi chroniony na podstawie
nakazów i zakazów zawartych w Uchwale Nr XXXII/375/09 Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 wrze nia 2009r. w
sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego Nr 66, poz. 1804 z pó n. zm.),
b) specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Radwi, Chocieli i
Chotli” PLH320022
c) specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Wi zogóra”
PLH320066,
d) po enie szczególnego nacisku na ochron istniej cych masywów
le nych o powierzchni 35 km2
2) o znaczeniu wojewódzkim:
a) Dolina rzeki Czarnej wraz z korytarzem ekologicznym o szeroko ci min.
100 m od brzegu rzeki.
b) Jezioro Czarne - ródle ne wraz z rozlewiskami, terenami bagiennymi i
zbiornikami zalewowymi jako teren wa ny ornitologicznie i botanicznie.
c) Starodrzew na cmentarzach i wokó ko cio ów:
JARZYCE cmentarz ewangeliczny nieczynny, przy ko ciele
(starodrzew – klony, jesiony, lipa, d b);
ZEGRZE POMORSKIE cmentarz ewangelicki nieczynny (d by,
jesiony, buki);
DUNOWO cmentarz ewangelicki nieczynny (d b) i park
14
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podworski (jesion, d b, klon).
Pomniki przyrody o ywionej znajduj ce si
Zachodniopomorskiego.

w wykazie Marsza ka Województwa

3) o znaczeniu gminnym:

a) Ci gi ekologicznie wszelkich cieków wodnych i dop ywów rzeki Czarnej i Radew, w
tym rzeki Chotla o szeroko ci 25 - 50 m od brzegu.
b) Wszelkie pradoliny i tereny u ytków zielonych nie nadaj ce si do zabudowy
tworz ce wspólnie z dolinami rzek ci
siatk korytarzy ekologicznych.
Zasoby rodowiska przyrodniczego.
Gmina wieszyno wg regionów fizjograficznych J. Kondrackiego, po
bia ogardzkiej (313,52).

ona jest na równinie

a) Podstawowe formy geomorfologiczne.
Obszar gminy po ony jest na wysoczy nie moreny dennej, o ró nych formach
akumulacji, ukszta towanych równole nikowo.
Cz
pó nocna o przewadze form moreny dennej, o charakterze pagórkowatym, z
fragmentami pagórków i wa ów moren czo owych, przeci ta równin akumulacji
torfowiskowo - rzecznej rzeki Czarnej, przechodz
w cz ci zachodniej w dolin
rzeczn .
Cz
po udniowa o przewadze moreny dennej z fragmentami pagórków i wa ów moren
czo owych przeci ta równole nikowo dolin rzeki Radew, przechodz
w cz ci
zachodniej w pradolin o charakterze prze omu z licznymi kraw dziami. Akumulacje
rzeczne, pradolinie, powinny by szczególnie chronione krajobrazowo, jako walor
niepowtarzalny. Szczególny nacisk powinien by
po ony na zachowanie
charakterystycznych pagórków i wa ów moren czo owych, poprzez podkre lenie
istniej cego uk adu warstwicowego, przy projektowaniu osiedli jednorodzinnych i
gospodarstw agroturystycznych.
b) Geologia i geomorfologia.
Ca y obszar jest pokryty utworami czwartorz dowymi. Praktycznie wszystkie doliny rzek i
ich dop ywów tzn. rzeki Czarnej i Radew maj charakter mu ów, piasków i wirów
rzecznych z okresu holoce skiego. Z okresu pleistoce skiego pochodzi g ównie w cz ci
pó nocnej obszar pokryty glinami zwa owymi, wysoczyzny moreny oraz w cz ci
po udniowej teren w przewa aj cej mierze pokryty utworami piaskowymi. Najbardziej
interesuj ce pod wzgl dem urbanizacji s przestrzenie pokryte glinami zwa owymi w
rejonie Niek onic, Konikowa i wieszyna, poci te dolin rzeki Czarnej i jej dop ywami,
umo liwiaj wykorzystanie walorów krajobrazowych, a zarazem u atwiaj stworzenie
ci ej sieci korytarzy ekologicznych.
c) Zasoby wód podziemnych.
Zbiornik wód podziemnych wymagaj cy szczególnej ochrony zosta ustalony przez
Instytut Hydrologii i Geologii In ynieryjnej AGH w Krakowie w 1990 roku.
Oznaczony on jest nr 119 o zasobno ci szacunkowej 100 tys. m3/d i redniej g boko ci
uj 10 - 50 m, oraz pr dko ci przep ywu wód w GZWP >300 m/a (ruch bardzo szybki).
Granice wydzielonego G ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 119 s w o rodku
15
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porowym. Jest to zbiornik czwartorz dowy OPM, o genezie pradolinnym i
mi dzymorenowym. GZWP nale y traktowa jako obszar najwy szej ochrony (ONO).
Zasoby wymagaj uzdatnienia. Zbiornik powy szy nale y traktowa jako strategiczn
rezerw wód podziemnych dla potencjalnej aglomeracji w trójk cie Koszalin - Bia ogard Ko obrzeg.
d) Wody powierzchniowe.
Na terenie gminy przebiegaj dwie rzeki:
1. Radew wraz ze zbiornikiem sztucznym Hajka o czysto ci wód w klasie II z dop ywem
rzek Chotl ;
2. Czarna wraz z dop ywami o czysto ci klasy III, zanieczyszczone przez nawo enie
upraw rolnych;
oraz trzy jeziora:
3. Czarne - ródle ne o klasie czysto ci II;
4. Niedalino w Niedalinie o klasie czysto ci III z zanieczyszczeniami rolniczymi;
5. jeziorko - staw w parku w Strzek cinie o klasie czysto ci II.
Wszelkie wody powierzchniowe powinny by wci gni te w system korytarzy
ekologicznych o znaczeniu wojewódzkim, za pradolin rzeki Radew do krajowego
systemu ESOCH.
Powinny by opracowane nowe operaty wodno - prawne celem uzyskania niezb dnych
warunków ochrony czysto ci wód.
e) Lasy.
W gminie wieszyno wyst puj masywy le ne o powierzchni ca 35 km2 nale ce do
Nadle nictwa Manowo oraz cz ciowo Nadle nictwa Tychowo obr b Poniki.
Z Nadle nictwa Manowo w gminie wieszyno wyst puj nast puj ce le nictwa:
e)
Zacisze (z siedzib w 205 - b)
f) Manowo ( z siedzib w 26A - a)
g) Mierzyn ( z siedzib w 46 - f)
h) Dunowo ( z siedzib w 7 - r)
i) Rosnowo ( z siedzib 230 - b)
j) Zegrze Pomorskie (w Strzek cinie).
Granice le nictw Zacisze, Manowo, Rosnowo nie pokrywaj si z granicami gminy
wieszyno. Przewa aj ca cz
lasów w gminie nale y do siedlisk
o charakterze boru wie ego o drzewostanie sosnowym, nieliczne siedliska nale do
siedlisk boru mieszanego wie ego wyst puj cych wzd
naturalnych cieków , w tym w
dolinie rzeki Radew. Las mieszany wie y wyst puje w Le nictwie Dunowo o przewadze
sosny z domieszk brzozy (oddzia y 1,2,4,6,12,15,256) oraz las wie y o przewadze brzozy
(oddzia y
1. 1,13,14), równie bór bagienny (olchy) wyst puje jedynie w le nictwie Dunowo (oddzia y
6,7,8,15) oraz nad jeziorem Czarne (oddzia 76). Terenie lasów wyst puj równie liczne
bagna ródle ne g ównie w rejonie jeziora Czarne i w pobliskich mokrad ach przy
istniej cych ciekach wodnych.
Tereny przysz ych zalesie pokazano na planszy podstawowej „studium”, wynik y one z
postulatów Nadle nictwa Manowo.
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f) Klimat.
Charakterystyk warunków klimatycznych obj to obszary równie s siaduj ce z gmin
wieszyno, aby przybli
t o klimatyczne strefy wybrze a Ba tyku, strefy przej ciowej
mi dzy obszarem nadmorskim a wysoczyzn
i sam
wysoczyzn , która jest
charakterystyczna dla gminy wieszyno.

Charakterystyka warunków klimatycznych.
1. Ogólna charakterystyka klimatu regionu.
Wg Romera teren opracowania po ony jest w obr bie typu „Klimaty Ba tyckie”, w
krainie „Pobrze e Koszali sko - S upskie”.
Krain t autor charakteryzuje nast puj co:
rednia roczna temperatura powietrza wynosi tu 7,2 °C, rednia temperatura
najcieplejszego i najch odniejszego miesi ca odpowiednio 17,1 °C - 1,9 °C, roczna
amplituda wynosi oko o 19 °C, co wiadczy
o niewielkim skontrastowaniu tego elementu. Okres wegetacyjny trwa 206 dni. Roczna
suma opadów wynosi oko o 710 mm, z czego oko o 200 mm przypada na okres od maja
do lipca.
R. Gumi ski natomiast zalicza omawiany teren do dzielnicy zachodnioba tyckiej,
obejmuj cej pas pobrze a zachodniopomorskiego. Charakteryzuje si ona najsilniej
wyra onymi cechami klimatu morskiego. Jest ona do ch odna i ma najmniejsze w
Polsce amplitudy rednich temperatur. Zima trwa tu krócej ni jeden miesi c, ale
przymrozki zdarzaj si do czerwca. Opady s stosunkowo niskie, wiatry natomiast silne.
Okres wegetacyjny trwa 200 do 208 dni.
2. Charakterystyka elementów meteorologicznych.
a) Temperatura.
Jak wynika z uk adu izoterm na poziomie rzeczywistym omawiany teren charakteryzuje si
klimatem do ch odnym. rednia roczna temperatura powietrza wynosi tu oko o 7,4°C,
temperatura maksymalna oko o 18°C. Warunki termiczne terenu zleconego do bada w
du ej mierze uwarunkowane s bliskim s siedztwem Ba tyku dzia aj cego zarówno w
kierunku wyrównania ekstremów, jak i opó nienia pór roku.
Zima na omawianym terenie jest agodna i krótka. rednia miesi czna temperatura
powietrza jest ujemna jedynie w styczniu i w lutym - temperatura maksymalna natomiast
jest dodatnia w ci gu ca ego roku.
Wiosna jest por roku d ug i ch odn . Pojawia si do pó no. rednia temperatura marca
wynosi oko o 1°C. Miesi c ten charakteryzuje si du ymi wahaniami temperatury, przy czym
one tym bardziej przykre, e oscyluj równie w granicach temperatur ujemnych. Na
prze omie kwietnia i maja nast puje znaczniejszy wzrost temperatury (do 5°C), która jednak
jest ni sza ni w Polsce centralnej. Najwi ksze ró nice mi dzy dokumentowanym terenem a
innymi cz ciami Polski notowane s w przebiegu temperatur maksymalnych.
Lato jest równie ch odniejsze ni w Polsce centralnej, jednak ró nice te s mniejsze ni w
okresie wiosny. szczególnie uwidacznia si to w zakresie temperatur maksymalnych,
poniewa letnie upa y s tu z agodzone przez bliskie s siedztwo Ba tyku. ma to swój wyraz
równie w ma ej ilo ci dni gor cych (maksymalnie powy ej 25°C), których w ci gu roku
notuje si oko o 11, z czego 9 przypada na miesi ce letnie.
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Jesie jest por roku d uga i ciep , znacznie cieplejsz od wiosny. rednia temperatura
miesi cy jesiennych wynosi 8,4°C wobec 5,9°C w okresie wiosny. Omówiona wy ej sytuacja
termiczna ma charakter ogólny.
Na dokumentowanym terenie ulega ona zró nicowaniu zale nie od warunków lokalnych, jak
np. rze by terenu, stosunków wodnych, odleg ci od morza itp. W zwi zku z tym mo na
wyró ni obszary ró ni ce si od siebie z punktu widzenia stosunków termicznych:
wybrze e Ba tyku Warunki termiczne tych terenów w du ej mierze kszta towane s pod wp ywem morza.
Charakteryzuj si one najbardziej wyrównanym rocznym biegiem temperatur oraz
najwi kszymi kontrastami dobowymi tego elementu.
Du rol w kszta towaniu stosunków termicznych tego terenu odgrywaj bryzy, szczególnie
bryza dzienna, wiej ca z morza na l d. Pojawia si ona przy pogodzie s onecznej w
godzinach rannych i trwa do pó nego popo udnia, powoduj c z agodzenie dziennego
maksimum temperatury pomimo du ej insolacji.
strefa przej ciowa mi dzy obszarem wydm nadmorskich o wysoczyzny –
Charakteryzuje si ona równie agodnymi warunkami termicznymi, chocia warto ci
ekstremalne tego elementu s bardziej skontrastowane ni w obszarze omawianym
poprzednio. Bezwzgl dne warto ci temperatury s tu równie wy sze ni w bezpo rednim
siedztwie morza. Pewnym pogorszeniem warunków termicznych charakteryzuje si strefa
przykraw dziowa z uwagi na mo liwo
sp ywu ch odnego powietrza z terenów
wyniesionych.
wysoczyzna Na obszarze tym notuje si zanikanie wp ywów morskich. Charakteryzuje si on zarówno
ni szymi warto ciami temperatury, jak i wi kszym jej skontrastowaniem.
Ró nice te najbardziej zaznaczaj si w przekroju dobowym tego elementu - w skali rocznej
nie przekraczaj 1°C.
obni enia terenowe Jednostki te wyst puj ce w obr bie wszystkich omawianych obszarów charakteryzuje si
niekorzystnymi warunkami termicznymi. Charakterystycznym dla nich zjawiskiem jest w
okresie nocy tzw. inwersja termiczna polegaj ca na tym, e ze wzrostem wysoko ci
temperatura wzrasta, podczas gdy normalnie wzrostowi wysoko ci powinien towarzyszy jej
spadek. Powstawaniu inwersji sprzyja pogoda wy owa - bezchmurna i bezwietrzna.
Nast puje wtedy wypromieniowanie ciep a przez grunt i ozi bienie dolnych warstw
powietrza - które jako ci sze sp ywa grawitacyjnie do obni , gdzie znajduje warunki
odpowiednie do stagnacji i akumulacji.
Inwersja powstaje zwykle przed zachodem s ca i zanika na ogó oko o 1 godzinie po
wschodzie - w sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych mo e jednak utrzymywa si
ej. D szemu zaleganiu warstwy inwersyjnej sprzyja du a zaciszno i zacienienie, co
ma miejsce w dolinach w skich i g bokich, natomiast szerokich i dobrze wentylowanych
inwersja zanika wskutek insolacji i wiatru.
Obni enia terenowe znajduj ce si na dokumentowanym terenie predysponowane s do
cz stego wyst powania inwersji termicznych o ma ej mi szo ci charakteryzuj si one
jednak krótkim zaleganiem warstwy inwersyjnej ze wzgl du na dobre warunki wentylacyjne.
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szym zaleganiem ch odnego powietrza charakteryzuje si cz
dolin po ona w
pobli u przegród hamuj cych jego swobodny sp yw np. tereny inwersyjne mi dzy
Sianowem, a lini kolejow Koszalin - Gda sk, dolina Raduszki w okolicach Kretomina, dolina
Czarnej w okolicy kolonii Cha upy itp.
lasy Charakteryzuj si specyficznym re imem termicznym przejawiaj cym si , mi dzy innymi,
bardziej wyrównanym profilem temperatury - zmniejszeniem amplitud i z agodzeniem
warto ci ekstremalnych tego elementu.
Poch oni cie du ej ilo ci promieniowania przez korony drzew daje na poziomie cz owieka
odczucie ch odu, co ma du e znaczenie w okresie wysokich temperatur.
Lasy oddzia uj równie na warunki termiczne terenów s siedzkich dzia aj c równie w
kierunku wyrównania dobowego i rocznego profilu temperatury.

b) Wilgotno wzgl dna.
Wilgotno wzgl dna podobnie jak inne elementy kszta towana jest pod wp ywem Ba tyku.
Jest na dokumentowanym terenie do wysoka i rednio w roku wynosi oko o 82 %. W
przekroju rocznym zaznacza si wzrost wilgotno ci w ch odnej porze roku, w okresie od
pa dziernika do lutego, kiedy warto tego elementu osi ga 83 - 85%. W miesi cach letnich
wilgotno powietrza maleje do 77 - 78%.
W biegu rocznym tego elementu na uwag zas uguj agodne jego zmiany z miesi ca na
miesi c, oraz ma a amplituda nie przekraczaj ca 10% poszczególne okresy roku ró ni si od
siebie nie tylko warto ciami wilgotno ci, ale równie jej zmienno ci przestrzenn .
W okresie zimy notuje si najmniejsze ró nice wilgotno ci mi dzy poszczególnymi cz ciami
terenu - nie przekraczaj ce kilku procent. Wiosn przestrzenne zró nicowanie tego
elementu nieco wzrasta. Charakterystyczne dla tej pory roku s powolne zmiany wilgotno ci
wzgl dnej w przeciwie stwie do innych cz ci Polski, gdzie w tej porze roku notuje si nag e
skoki w warto ciach elementów meteorologicznych, w tym równie wilgotno ci wzgl dnej.
Lato charakteryzuje si do niskimi warto ciami wilgotno ci, zachodz wtedy najwi ksze
ró nice mi dzy cz ciami terenu o odmiennych warunkach fizjograficznych.
Jak ju wspomniano wilgotno
du ej cz ci terenu, szczególnie strefy brzegowej
kszta towana jest pod wp ywem Ba tyku. Na wielko i zasi g tego wp ywu oddzia uje wiele
czynników - g ownie lokalne wiatry, tzw. bryzy powstaj ce w wyniku ró nicy ci nie nad
powierzchnia l du i morza.
Bryzy morskie powoduj zarówno wzrost bezwzgl dnych warto ci wilgotno ci w wyniku
przenoszenia wilgotnych mas powietrza z nad Ba tyku w g b l du, jak równie i wzrost
wilgotno ci wzgl dnej spowodowany spadkiem temperatury.
W biegu dobowym najwy szymi warto ciami wilgotno ci odznacza si okres roczny od
zachodu s ca do wschodu, przy czym najwy sza wilgotno powietrza notowana jest na
terenach o najwi kszym nocnym wych odzeniu, a wi c g ównie w obni eniach terenowych,
gdzie obok powietrza wych odzonego na miejscu sp ywa ch odne powietrze z obszarów
wyniesionych.
Zró nicowanie to utrzymuje si dopóki dzienna insolacja i turbulencja nie wyrówna ró nic w
nagrzaniu pod a, najd ej podwy szona wilgotno
wzgl dna utrzymuje si w
obni eniach terenowych, a w podmok ych cz ciach doliny Unie ci, Raduszki i Czarnej,
wyst puje stale.
W ci gu dnia wilgotno powietrza maleje, by osi gn swe minimum we wczesnych
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godzinach popo udniowych. Wieczorem z powodu zaniku insolacji wilgotno powietrza
znów wzrasta, przy czym powstaje zró nicowanie wilgotno ci spowodowane ró nym
wypromieniowaniem ciep a przez nagrzanie w ci gu dnia pod a.
Nale y zwróci uwag , e omawiany bieg dobowy wilgotno ci i zwi zane z nim jej
zró nicowanie kszta towane s pod wp ywem insolacji w zwi zku z czym najwi ksze ró nice
wilgotno ci wzgl dnej mi dzy poszczególnymi cz ciami terenu oraz najbardziej wyra ny
bieg dobowy notowane s w okresie letnim. W miesi cach zimowych natomiast wskutek
krótkiego okresu insolacji w ci gu dnia oraz jednolitego pod a w postaci pokrywy nie nej
zaznaczaj si one mniej wyra nie.
Analizuj c rozk ad przestrzenny wilgotno ci wzgl dnej mo na wydzieli kilka jednostek
charakteryzuj cych si odmiennymi warunkami z punktu widzenia tego elementu.
strefa brzegowa Stosunki wilgotno ciowe na terenach przybrze nych w najwi kszym stopniu kszta towane s
przez Ba tyk, szczególnie podczas dni pogodnych, kiedy wyst puj bryzy morskie,
przenosz ce wilgotne powietrze z nad morza w kierunku l du. Najwi ksz wilgotno notuje
si wtedy w godzinach nocnych.
Po wschodzie s ca wilgotno spada w wyniku dzia ania insolacji. W pó nych godzinach
rannych wzrasta w wyniku dzia ania bryzy a nast pnie znów spada dzi ki insolacji, która jest
tutaj szczególnie du a. Taki dobowy bieg tego elementu najbardziej wyra ny jest w okresie
letnim - w miesi cach zimowych jest niewielki a cz sto w ogóle zanika.
Du ym zró nicowaniem przestrzennym wilgotno ci charakteryzuj si tereny wydmowe,
gdzie na silnie nawietrzonych wierzcho kach wydm oraz w suchych zag bieniach
deflacyjnych notuje stosunkowo niskie warto ci wilgotno ci, w przeciwie stwie do
podmok ych cz sto obni
mi dzywydmowych.
obszar mi dzy wysoczyzn a stref brzegow Stosunki wilgotno ciowe posiadaj tu charakter przej ciowy, poniewa kszta towane s
zarówno pod wp ywem morza, jak i wysoczyzny. W miar oddalania si od morza malej
zarówno warto ci wilgotno ci, jak równie zaciera si bieg dobowy wywo any dzia alno ci
bryz.
Wzrost wilgotno ci wzgl dnej notowany jest równie w pobli u kraw dzi wysoczyzny
spowodowany sp ywem wilgotnego powietrza z terenów wyniesionych oraz kondensacj
pary wodnej zawart w powietrzu.
Omawiana jednostka charakteryzuje si ma zmienno ci tego elementu spowodowan
jednorodno ci warunków fizjograficznych, oraz silnym nawietrzeniem sprzyjaj cym
wymianie powietrza.
wysoczyzna Charakteryzuje si stosunkowo wysok wilgotno ci wzgl dn spowodowan do nisk
temperatur powietrza. Odznacza si ona równie wi kszymi amplitudami dobowymi oraz
znaczn
zmienno ci
przestrzenn
spowodowan
zró nicowaniem warunków
fizjograficznych. Niekorzystnymi warunkami wilgotno ciowymi charakteryzuj si obni enia
liczne w omawianej cz ci terenu. Tereny wyniesione cechuj si do korzystnymi
warunkami wilgotno ciowymi z uwagi na dobr wymian powietrza. Najni sze warto ci
wilgotno ci notowane s na zboczach po udniowych o wi kszych spadkach, co
spowodowane jest intensywnym oddzia ywaniem insolacji.
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obni enia terenowe Charakteryzuj si niekorzystnymi stosunkami wilgotno ciowymi. S one w przewa aj cej
cz ci podmok e, w skutek czego notuje si tu wysokie warto ci wilgotno ci powietrza.
Charakterystyczny jest te bieg dobowy tego elementu. Najwy sza wilgotno wzgl dna
notowana jest tu w godzinach rannych i nocnych, w wyniku znacznego spadku temperatur,
ró nice mi dzy wilgotno ci obszarów s siednich po onych na ró nych wysoko ciach
mog wynosi kilkana cie procent. D ugiemu utrzymywaniu si podwy szonej wilgotno ci
sprzyjaj inwersje termiczne (cz ste na omawianych obszarach) utrudniaj ce wymian
powietrza.
lasy Odznaczaj si one specyficznym re imem wilgotno ciowym.
W godzinach nocnych w lesie panuje wysoka wilgotno , jednakowa we wszystkich strefach.
Po wschodzie s ca zaczyna wysycha górna powierzchnia koron, wskutek czego wytwarza
si charakterystyczna stratyfikacja wilgotno ciowa tzw. , typ poranny. Polega ona na tym, e
u góry jest sucho, podczas gdy w dolnych partiach panuje jeszcze du a wilgotno . W miar
wzrostu insolacji nast puje wysychanie wn trza lasu. Wilgotno kszta towana jest wtedy
pod wyp ywem dwu powierzchni czynnych: gleby
i koron oddzia ywuj cych g ównie przez transpiracj . Prowadzi to do wytworzenia si w
godzinach popo udniowych stratyfikacji z dwoma maksimami wilgotno ci nad gruntem i
bardziej wyra nym w strefie koron. Dobowe zró nicowanie wilgotno ci w lesie wykazuje
do znaczne wahania. W godzinach nocnych, kiedy panuje stan nasycenia - ró nice w
wilgotno ci poszczególnych stref s niewielkie, oko o po udnia ró nica ta wynosi oko o 5 %.
Od godzin popo udniowych do zachodu s ca jest sta a i osi ga warto 15 - 20%.
Wp yw lasu zaznacza si równie na obszarach s siednich, przejawiaj c si na wzro cie
warto ci wilgotno ci wzgl dnej, oraz wyrównaniu jej profilu dobowego i rocznego, najdalej
wp yw lasu zaznacza si na terenach po onych poni ej ciany lasu, sk d nale y oczekiwa
grawitacyjnego sp ywu ch odnego powietrza, na wi ksz skal sytuacja taka ma miejsce w
okolicach Góry Che mskiej.

c) Mg y.
Teren opracowania charakteryzuje si cz stym wyst powaniem mgie , notowanych oko o
57 razy w roku. najcz ciej zdarzaj si one w miesi cach jesiennych (oko o 7 razy),
najrzadziej w okresie od kwietnia do wrze nia (3 - 4 razy w miesi cu). Zwraca uwag ma a
zmienno cz sto ci wyst powania mgie z miesi ca na miesi c.
Zró nicowanie przestrzenne tego elementu jest natomiast du e. Najcz ciej mg y wyst puj
na terenach po onych w pobli u morza, znajduj cych si pod wyp ywem wilgotnego
powietrza przemieszanego z nad Ba tyku. Podwy szon cz sto ci wyst powania mgie
charakteryzuj si ch odniejsza cz
wysoczyzny oraz tereny zalesione i po one w ich
bezpo rednim s siedztwie.
Dla opracowywanego obszaru charakterystyczne s tzw. mg y adwekcyjne obejmuj ce swym
zasi giem du e obszary, powstaj ce podczas przesuwania si nad l d wilgotnych i
cieplejszych mas z nad Ba tyku. Dlatego dominuj one w ch odnej porze roku,
charakteryzuj c si przy tym znaczn cz stotliwo ci i trwa ci . W okresie wiosenno letnim, przy adwekcji mas ch odnych równie tworz si mg y s jednak mniej trwa e.
W niektórych partiach terenu opracowania do cz sto tworz si mg y lokalne, nie
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notowane w obserwacjach PIHM-u.
Terenami predysponowanymi do tworzenia si takich mgie s g ównie w skie obni enia,
gdzie mg y powstaj w skutek nocnego wypromieniowywania. Minimalny spadek, przegrody
terenowe oraz zmiany kierunku biegu dolin nie sprzyjaj grawitacyjnemu sp ywowi mgie a
niewielka ich szeroko ci os abia turbulencj sprzyjaj
ich rozpraszaniu. Na skutek tego
mg y mog zalega tu do pó nych godzin rannych a w niesprzyjaj cych warunkach
atmosferycznych nawet d ej. Sytuacja taka panuje g ownie w dolinie Czarnej i Raduszki.
Du cz stotliwo ci wyst powania mgie charakteryzuj si równie szerokie doliny (dolina
Uje ci, okolice jeziora Lubiatowo).
Panuj ca wysoka wilgotno powietrza sprzyja tworzeniu si mgie , które zalegaj tu jednak
krótko, poniewa s one tu rozpraszane w wyniku insolacji i silnego nawietrzenia.
Reasumuj c mo na wydzieli kilka obszarów ró ni cych si od siebie cz sto ci
wyst powania mgie oraz ich charakterem:
strefa przybrze na o cz stym wyst powaniu mgie adwekcyjnych, powstaj cych w wyniku cierania si mas
powietrza utworzonych nad Ba tykiem i nad l dem. Charakteryzuje si ona znacznym
obszarem zalegania oraz du mi szo ci . Wyst puj g ównie w ch odnym okresie roku.
obszar mi dzy stref brzegow a wysoczyzn charakteryzuje si najmniejsz cz stotliwo ci wyst powania mgie . Do
cz stym
zjawiskiem s tutaj zamglenia. Mg y radiacyjne nie odgrywaj tu du ej roli z powodu dobrych
warunków rozpraszania.
ma e obni enia w obr bie wysoczyzny o cz stym wyst powaniu mgie radiacyjnych i d ugim ich zaleganiu spowodowanym
istnieniem ma o korzystnych warunków do ich rozpraszania.
szerokie podmok e obni enia (dolina Uje ci i okolice jeziora Lubiatowo) o du ej cz sto ci wyst powania mgie
przyziemnych i krótkim czasie ich zalegania w wyniku silnego nawietrzenia i dobrych
warunków insolacyjnych.

d) Zachmurzenia
Pod wzgl dem tego elementu sytuacja przedstawia si podobnie jak w innych cz ciach
Polski nizinnej.
Najkorzystniejsze warunki panuj w okresie wiosenno - letnim, najgorsze na prze omie
jesieni i zimy. W biegu rocznym ilo ci dni pogodnych zaznacza si maksimum w marcu i we
wrze niu (5 dni) oraz minimum w lutym i listopadzie.
W pozosta ych miesi cach roku cz sto wyst powania dni pogodnych kszta tuje si na
prawie równym poziomie ( 2 - 3 dni w miesi cu). Nieco odmiennie kszta tuje si bieg roczny
ilo ci dni pogodnych. Zdecydowanie najgorsza sytuacja panuje od listopada do lutego,
najlepsza natomiast w czerwcu i we wrze niu. Na uwag zas uguje znacznie wi ksza
zmienno tego elementu z miesi ca na miesi c, ni w przypadku dni pogodnych.
Zachmurzenie, podobnie jak inne elementy wykazuje bieg dobowy. Najmniejsze
zachmurzenie notowane jest w godzinach wieczornych, nieco wi ksze w rannych.
W pozosta ych okresach dnia utrzymuje si na prawie równym poziomie. W poszczególnych
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porach dnia zachmurzenie ma inny charakter: rano jest to zachmurzenie warstwowe,
podczas gdy w godzinach po udniowych, w wyniku konwekcji powstaj chmury typu
cumulus.
Zachmurzenie wykazuje równie
pewn
zmienno
przestrzenn . Najmniejszym
zachmurzeniem charakteryzuje si strefa przybrze na, zw aszcza w porze letniej.
Spowodowane to jest niniejszym oddzia ywaniem pr dów konwekcyjnych w tym rejonie.
W miar oddalania si od morza zachmurzenie wzrasta i osi ga najwi ksze warto ci w
strefie przykraw dziowej wysoczyzny, co spowodowane jest warunkami sprzyjaj cymi
rozwojowi konwekcji (kraw
u atwia tworzenie si pr dów wst puj cych). Na obszarze
wysoczyzny charakterystyczne jest tworzenie si chmur typu cumulus powsta ych w wyniku
ró nic w nagrzaniu poszczególnych partii pod a.

e) Us onecznienie.
Pod wzgl dem us onecznienia wybrze e charakteryzuje si pewnym uprzywilejowaniem w
stosunku do wn trza kraju, zw aszcza w ciep ej porze roku, w okresie o najkorzystniejszych
warunkach us onecznienia tj. od maja do sierpnia miesi czna liczba godzin ze s cem jest
rz du 200, wobec kilkudziesi ciu w okresie zimowym. Liczba godzin ze s cem w ci gu dnia
wykazuje pewne zró nicowanie przestrzenne. Najmniej nas onecznione s tereny zacienione
przez las, wzniesienia itp. S to wi c g ównie zbocza pó nocne o du ym spadku oraz tereny
bezpo rednio granicz ce ze cian lasu.
Us onecznienie warunkuje jeden z bardzo istotnych czynników bioklimatycznych - insolacj .
Pod tym wzgl dem równie tereny nadmorskie s uprzywilejowane w stosunku do reszty
kraju. Du a insolacja towarzyszy przewa nie sytuacjom wy owym, aczkolwiek wyst puje
równie przy innych stanach synoptycznych.
W ch odnym okresie roku dni o du ej insolacji zdarzaj si przy adwokacji mas powietrza z
kierunków wschodnich i po udniowych; w lecie natomiast przy adwokacji mas z pó nocy,
pó nocnego zachodu i pó nocnego wschodu. Roczny bieg insolacji zaznacza si maksimum w
okresie wiosenno - letnim oraz minimum w zimie. W przebiegu dobowym najwi ksze
nat enie insolacji przypada w lecie w godzinach 11.00 -12.00. W pozosta ych miesi cach
roku w godzinach 12.00 - 13.00.
Omawiany element charakteryzuje si pewn zmienno ci przestrzenna. Bardzo dobrymi
warunkami insolacyjnymi charakteryzuj si tereny przybrze ne, g ównie z uwagi na du
prze roczysto atmosfery oraz odbicie promieniowania s onecznego od lustra wody i
jasnych gruntów piaszczystych. Zró nicowanym nat eniem insolacji odznacza si teren
wysoczyzny, gdzie element ten uwarunkowany jest rze
terenu. Najlepsze warunki panuj
na zboczach po udniowych o wi kszym spadku, najgorsze na stokach pó nocnych oraz na
terenach zalesionych.
Tereny p askie odznaczaj si przeci tnymi warunkami solarnymi, uwarunkowanymi
wysoko ci s ca nad horyzontem. Nale y jeszcze zwróci uwag na chemiczn dzia alno
ca przejawiaj
si dzia aniem ultrafioletowym, wywo uj cym opalenizn skóry i
wytwarzaj cym witamin D. Wp ywa ono tak e na regulacj przemiany materii, si mi ni
itp. Zaznacza si tak e jego dzia anie bakteriobójcze.

f) Opady.
Teren opracowania charakteryzuje si podwy szon sum opadów, wynosz
oko o 650
mm, przy czym suma ta rozk ada si nierównomiernie w ci gu ca ego roku. Zdecydowany
wzrost opadów notowany jest w miesi cach letnich, g ównie w lipcu. Minimum natomiast
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wczesn wiosn . W pozosta ych miesi cach roku opad kszta tuje si na prawie równym
poziomie i wynosi 30 - 50 mm. Opady w poszczególnych porach roku ró ni si od siebie
zarówno ilo ci , jak i charakterem. O ile opady zimowe s na ogó d ugotrwa e o tyle w lecie
trwaj krócej, charakteryzuj c si przy tym znacznym nat eniem. Opadom tym towarzysz
cz sto burze wyst puj ce g ównie w okresie letnim. W miesi cach zimowych zdarzaj si
sporadycznie, wzgl dnie nie wyst puj wcale.
Element ten charakteryzuje si na omawianym obszarze pewn zmienno ci przestrzenn ,
warunkowan rze
terenu. Kraw
wysoczyzny, a przede wszystkim kompleks Góry
Che mskiej do cz sto powoduje wymuszenie pr dów konwekcyjnych, prowadz cych do
powstania opadów, w konsekwencji czego w Koszalinie notuje si opad atmosferyczny,
podczas gdy w tym samym czasie na terenach nadmorskich panuje bezchmurna pogoda.

g) Wiatry.
Teren opracowania charakteryzuje si przewaga wiatrów po udniowo - zachodniej wiartki
horyzontu. W ci gu roku notuje si tu 52 % wiatrów o kierunkach od S do W. Do cz sto
wyst puj równie wiatry pó nocne, rzadkim zjawiskiem s natomiast cisze atmosferyczne.
Sytuacja ta zmienia si nieco w poszczególnych porach roku. W okresie wiosny stosunkowo
cz sto ma miejsce cyrkulacja pó nocna przy znacznym udziale wiatrów pó nocno wschodnich. Zwraca uwag du e wyrównanie cz sto ci wiatrów w poszczególnych
kierunkach, przy nieznacznej przewadze wiatrów po udniowo - zachodnich. W lecie
przewaga wiatrów zachodnich wzrasta.
Do
cz sto notuje si wiatry po udniowo - wschodnie oraz pó nocne. Cz sto
wyst powania cisz jest równie najwi ksza.
Jesie charakteryzuje si przewag wiatrów z kierunków: po udniowo - wschodniego,
po udniowego i po udniowo - zachodniego. Cz sto wyst powania wiatrów zachodnich
znacznie maleje w porównaniu z innymi porami roku. maleje równie cz sto wiatrów z
sektora pó nocnego.
W zimie przewa aj wiatry po udniowo - zachodnie. Do cz sto wyst puj równie
po udniowe i zachodnie. Najrzadszym zjawiskiem s cisze atmosferyczne.
Teren opracowania charakteryzuje si do silnym nawietrzeniem. Najwi ksze pr dko ci
wiatrów notowane s w zimie i na pocz tku wiosny, najmniejsze natomiast w lecie. W ci gu
roku notuje si tu ponad 40 dni z wiatrem o pr dko ciach przewy szaj cych 10m/s oraz
oko o 7 dni z wiatrem bardzo silnym - powy ej 15 m/s. najcz ciej wiatry o du ych
pr dko ciach notowane s w styczniu i lutym ( 6 - 8 dni). Najrzadziej natomiast w
pocz tkach lata, g ownie w czerwcu.
Podana wy ej charakterystyka ma charakter ogólny, poniewa wiatr bardziej ni inne
elementy zale y od warunków lokalnych.
Strefa przybrze na charakteryzuje si wyst powaniem du ej ilo ci silnych wiatrów, które
nabieraj znacznych pr dko ci nad g adk powierzchni wody. oprócz tego typu wiatrów
kszta towanych przez sytuacj makrosynoptyczne charakterystyczne dla tej cz ci terenu
jest cyrkulacja bryzowa, powstaj ca w wyniku ró nic temperatur powietrza, a co za tym idzie
równie ró nic ci nienia mi dzy l dem a morzem. Wiatry tego typu wyst puj w ciep ej
porze roku. W czasie pogód s onecznych i cisz, lub s abych wiatrów gradientowych. W ci gu
dnia bryza wieje w kierunku l du powoduj c równie zmiany warunków termicznych.
Wyró niamy dwa typy bryz:
a) bryza poranna o niewielkim zasi gu, powstaj ca oko o godziny 8.00 - 9.00, trwaj ca do
godzin popo udniowych;
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b) bryza frontalna charakteryzuj ca si wi ksz wielko ci i zasi giem, trwaj ca od godzin
po udniowych do 17.00 - 18.00, prowadzi ona do gwa townego obni enia temperatury
oraz wzrostu wilgotno ci.
Zasi g i pr dko bryz morskich s ró ne. Czasem s to s abe powiewy, wyczuwalne jedynie
na pla y, zdarzaj si równie wiatry tego typu o pr dko ciach 4 -5 m/s si gaj ce w g b
wysoczyzny. W ci gu nocy wiatr bryzowy wieje w kierunku odwrotnym (z l du do morza),
jest on jednak znacznie s abiej wykszta cony.
Innego typu cyrkulacj lokaln charakteryzuje si wysoczyzna. W czasie silnej insolacji
zachodz ró nice w nagrzaniu poszczególnych cz ci terenu z powodowane ró
ekspozycj
lub ró
pojemno ci ciepln gruntów, co prowadzi do wytworzenia pr dów
konwekcyjnych. Unoszone w ten sposób powietrze rekompensowane jest dop ywem z
terenów otaczaj cych. W nocy w czasie pogody wy owej wyst puj s abe wiatry zboczowe,
spowodowane grawitacyjnym sp ywem ch odnego powietrza w kierunku dolin.
Reasumuj c mo na wydzieli kilka obszarów charakteryzuj cych si ró nymi warunkami
wietrznymi:
6. tereny bezpo rednio s siaduj ce z morzeni o silnych wiatrach gradientowych, a w czasie
pogód bezwietrznych, znajduj ce si pod wp ywem bryz;
7. obszary p askie o do silnym nawietrzeniu charakterystycznym dla terenu pobrze a;
8. obni enia terenowe, zaciszne znajduj ce si pod wp ywem wiatrów dolinnych i
zboczowych;
9. tereny le ne- zaciszne.
Nale y podkre li , e tego typu stosunki anemometryczne charakterystyczne s dla
przyziemnej warstwy powietrza. W miar wzrostu wysoko ci zmniejsza si wp yw warunków
lokalnych, jak równie zmienia si uk ad wiatrów spowodowany zmniejszaniem si tarcia
mas powietrza o szorstk powierzchni ziemi.
Ogólnie mo na stwierdzi , e ze wzrostem wysoko ci zwi ksza si pr dko wiatru oraz
nast puje skr t wiatru w prawo. Analiza tabel wiatrów górnych pozwa a stwierdzi , e na
poziomie 300 m w stosunku do poziomu zero nast puje do znaczny wzrost pr dko ci
wiatrów.
O ile na poziomie zero przewa y wiatry o pr dko ciach 3 - 5 m/s o tyle 3000 m wy ej
zaznacza si zdecydowanie przewaga wiatrów o pr dko ciach 6-10 m/s. Wzrasta równie w
sposób widoczny cz sto wiatrów silnych np. wiatry o pr dko ciach 1 1 - 1 5 m/s na
poziomie zero stanowi y 1,6 %, natomiast na wysoko ci 300 m - 14,5 % notowa .
Sytuacja taka ma miejsce stale. W poszczególnych porach roku wyst puje jednak z ró nym
nat eniem. Miesi ce zimowe charakteryzuj si ogromnym zmniejszeniem cz sto ci
wiatrów s abych (do 2 m/s w profilu do 300 m) np. w styczniu odpowiednie warto ci dla
tych poziomów wynosz 21,9 i 4,3%; w grudniu 24,6 i 32,7%. natomiast zmiany w
cz sto ciach wiatrów o wy szych pr dko ciach nie s ju tak wyra ne. Odwrotnie jest w
okresie letnim, kiedy najwi ksze zmiany notuje si w zakresie wi kszych pr dko ci wiatrów
np. w lipcu wyst pi wzrost cz sto ci wiatrów od 6 -10 m/s z 37 - 52%; w sierpniu w
przedziale wiatrów 1 1 - 1 5 m/s z 0,7 - 11%. Zmiany kierunków wiatrów wraz z wysoko ci
nie s ju tak wyra ne. Zaznacza si jednak zdecydowanie wzrost cz sto ci wiatrów
zachodnich, zgodnie z ogóln cyrkulacj atmosferyczn oraz przesuniecie kierunku
najcz ciej wiej cych wiatrów w prawo.
W miar wzrostu wysoko ci ogólna tendencja zmiany stosunków anemometrycznych
utrzymuje si nadal, ale ju w znacznie mniejszej skali. W dalszym ci gu wzrasta pr dko
wiatrów, o czym wiadczy coraz wi kszy procent notowa w przedziale pr dko ci 1 1 - 1 5
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m/s oraz zaznacza si dalszy skr t kierunków wiatrów w prawo.
Omawiana zmienno pionowa warunków wietrznych zachodzi do wysoko ci oko o 900 m,
gdzie zaciera si wp yw warunków lokalnych i stosunki anemometryczne wynikaj z uk adu
gradiantowego.

h) Warunki klimatyczne terenów le nych.
Omawiany teren charakteryzuje si istnieniem do du ych terenów le nych. Posiadaj one
ciwe sobie stosunki klimatyczne, jak równie oddzia ywaj na tereny s siednie.
Klimat lasu kszta towany jest przez górn powierzchni czynn , czyli korony drzew.
Zatrzymanie du ej ilo ci promieniowania s onecznego powoduje obni enie temperatury
powietrza w lesie w stosunku do terenów otwartych, co daje odczuwanie przyjemnego
ch odu. W ci gu dnia wyst puj tu inwersje, w nocy natomiast najcz ciej ustala si
izotermia ze s abo zaznaczaj cym si maksimum w strefie koron, co powoduje, e w ci gu
dnia temperatura w lesie jest ni sza, w nocy natomiast wy sza ni na otwartej przestrzeni.
W lecie kiedy przewa aj warunki dzienne na obszarach le nych jest ch odniej ni na
obszarach nie zalesionych. W zimie jest odwrotnie.
Wskutek tego rednie temperatury s tu wy sze ni na otwartej przestrzeni. Odczucie ch odu
na terenach le nych jest wi ksze ni wskazywa yby na to ró nice temperatur, poniewa
notuje si tu wy sz wilgotno wzgl dn .
Ró nica mi dzy wilgotno ci lasu a otwartej przestrzeni najmniejsza jest w godzinach
rannych. Po wschodzie s ca wzrasta a do osi gni cia maksimum w godzinach wczesno
popo udniowych, po czym zró nicowane znów maleje. Wzrost wilgotno ci w lesie
spowodowany jest zarówno transpiracj ro lin, jak i zmniejszaniem sp ywu wód (las
zatrzymuje oko o 20% rocznej sumy opadów).
Du rol odgrywaj lasy w kszta towaniu ruchów powietrza. Na terenach le nych wyst puje
modyfikacja zarówno kierunku, jak i pr dko ci wiatru zale nie od budowy drzewostanu,
masa powietrza napotykaj ca na swej drodze zespó zwartej zieleni rozdziela si na
strumienie op ywaj ce go z boków i z góry. Do wewn trz przenika w niewielkim stopniu.
Tereny le ne wp ywaj tak e na modyfikacj pr dko ci wiatru. Przy s abych wiatrach w lesie
notowana jest cisza, a wiatry o wi kszych pr dko ciach s znacznie os abione. Wiatry
op ywaj ce teren od góry wykazuj ponad koronami znaczny wzrost turbulencji, si gaj cy
nawet 200 - 300 m, co przy niskim poziomie kondensacji mo e spowodowa opady nad
lasem. Powierzchnie le ne wykazuj korzystny wp yw z punktu widzenia zanieczyszczenia
powietrza zatrzymuj c znaczne ilo ci substancji sta ych oraz gazowych.
Nale y zwróci uwag na bakteriobójcze i regeneruj ce dzia ania lasów wydzielaj cych
substancje lotne tzw. fitoncydy o sk adzie zbli onym do olejków eterycznych.
Lasy oddzia uj korzystnie na organizm ludzki równie poprzez szum drzew, walory
krajobrazowe itp.
Reasumuj c mo na stwierdzi , e korzystne oddzia ywanie lasów na warunki klimatyczne
siednich terenów jest bardzo ró norodne.
- obszary le ne odznaczaj si du ilo ci czystego powietrza, poniewa ro linno zielona
poch ania zawarty w powietrzu dwutlenek w gla a wydziela tlen, zaznacza si tu równie
korzystne oddzia ywanie fitoncydów;
- lasy charakteryzuj si agodnym re imem klimatycznym wp ywaj c równie na
agodzenie warunków klimatycznych terenów s siednich, wp yw na stosunki termiczne i
wilgotno ciowe zaznacza si w odleg ci 200 -400 m, notowany jest równie wp yw
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zieleni na modyfikacj pr dko ci i kierunku wiatrów zarówno wewn trz drzewostanu, jak
i w jego s siedztwie, zmniejszenie pr dko ci wiatru zauwa alne jest na ogó 500 m od
ciany lasu a w sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych mo e osi ga odleg
25 30m krotnej wysoko ci drzewostanu.
- obszary zieleni zwartej wp ywaj na zmniejszenie zanieczyszcze w ró ny sposób:
1. przez mechaniczne zatrzymywanie zanieczyszcze sta ych i poch anianie substancji
gazowych;
2. poprzez stworzenie warunków sprzyjaj cych tworzeniu si pr dów pionowych
prowadz cych do samooczyszczenia atmosfery.
g) ZANIECZYSZCZENIA, ZAGRO ENIA, DEGRADACJA.
1) Zagro enia rodowiskowe:
Do najwa niejszych zagro
rodowiskowych na terenie gminy wieszyno mo na zaliczy
niebezpiecze stwo powodzi w dolinie rzeki Radwi. Bardzo wa nym problemem jest regulacja
poziomu wody na sztucznym zbiorniku Hajka, przy tamie w elektrowni wodnej Hajka oraz
regulacja poziomu wody w rejonie m ynów w Niedalinie.
Drugim zagro eniem s wichury, które szczególnie s gro ne dla drzewostanów starych,
przydro nych.

2) Zagro enia antropogeniczne:
- Na terenie gminy nie wyst puj
-

-

-

ród a zanieczyszcze atmosfery degraduj cych klimat
lokalny. Przy urbanizacji szczególny nacisk nale y po
na ród a energii, zalecaj c gaz
i energi elektryczn .
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych wyst puj jedynie z powodu nieprawid owego
nawo enia i chemizacji rolnictwa, równie systemy melioracyjne, które bezpo rednio
wprowadzaj wody do istniej cych cieków, zaleca si wykonanie wzd
cieków
melioracyjnych rowów opaskowych z osadnikami.
Zanieczyszczenia wód podziemnych mog wyst pi w rejonie miejscowo ci Niedalino,
gdzie istnieje udokumentowany G ówny Zbiornik Wód Podziemnych.
W rejonie doliny rzeki Radew w miejscowo ci Niedalino nale y zastosowa szczególn
ostro no przy wszelkich zbiornikach bezodp ywowych i oczyszczalni cieków.
Zagro enie rodowiska przez ha as wyst puje w rejonie lotniska wojskowego w Zegrzu
Pomorskim, zw aszcza na linii startów i l dowa , co wp ywa niekorzystnie na
miejscowo ci Kurozw cz, Zegrze Pomorskie, Sieranie. W obecnej formie rozwoju techniki
nie ma mo liwo ci zapobie enia temu zjawisku. W okresie kierunkowym wyst pi
problem ha asu na potencjalnej trasie drogi ruchu szybkiego Pozna - Koszalin.
Nale oby zawczasu przygotowa pasy zieleni izolacyjnej, ustabilizowa miejsca
zastosowania ekranów akustycznych.
Na terenie gminy wyst puj zagro enia elektromagnetyczne na trasach przebiegu linii
energetycznych 110 i 220 KV oraz w pobli u G ównego Punktu zasilania w Dunowie 400
KV/220/110/15 KV. Zagro enia te przedstawiono graficznie na planszy g ównej NR 1.

h) OBSZARY PRAWNIE CHRONIONE
Na terenie gminy wieszyno ustanowiono Obszar chronionego krajobrazu ”Dolina Radwi”
(Mostowo - Zegrze) o powierzchni 3.560 ha, w tym lasów 2.880 i 315 ha powierzchni
wodnych.
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i) PRAWNIE CHRONIONE POMNIKI PRZYRODY O YWIONEJ NA TERENIE GMINY WIESZYNO.
1) b szypu kowy (Quercus robur) obw. 640 cm, wys. 27 m, w miejscowo ci Jarzyce (Po
lewej stronie drogi Giezkowo - Dunowo) - Rozporz dzenie NR 7/92 Wojewody
Koszali skiego z dnia 8 wrze nia 1992 r. Nr orzeczenia 297.
2) Rozporz dzenie NR 12/95 Wojewody Koszali skiego z dnia 28 grudnia 1995 roku
uznano za pomniki przyrody, orzeczenia:
205

wieszyno

Grupa drzew:
miejscowo
Jarzyce
Lipa drobnolistna (Tilia cordata) obw.282 Cmentarz ewangelicki
cm, wys.25 m,
przy ko ciele
9 Jesionów wynios ych (Fraxinus excelsior)
obw. 150-300 cm, wys.25 m.
4 Klony zwyczajne (Acer platanoides) obw.
150-240 cm, wys. 25m.

206

wieszyno

207

wieszyno

208

wieszyno

b szypu kowy (Quercus robur) obw. 320 miejscowo
cm, wys. 25 m.
Dunowo
Cmentarz
ewangelicki
Grupa drzew:
miejscowo
Dunowo
b szypu kowy (Quercus robur) obw. 365 Na terenie parku
cm, wys. 25 m.
Jesion wynios y (Fraxinus excelsior) obw.
347 cm, wys. 30 m,
Klon zwyczajny (Acer platanoides) obw.
340 cm, wys.
25 m.
b szypu kowy (Quercus robur) obw. 238 miejscowo
Zegrze
cm, wys. 25 m.
Pomorskie
Cmentarz
ewangelicki

j) MIEJSCA ROZRODU I REGULARNEGO PRZEBYWANIA ZWIERZ T GATUNKÓW
CHRONIONYCH W GMINIE WIESZYNO
Po przesz o dwudziestoletniej obserwacji i zajmowania si gmin
wieszyno, oraz
rozmowach przeprowadzonych w Nadle nictwie Manowo ustalono nast puj ce miejsca
rozrodu i regularnego przebywania zwierz t gatunków chronionych:
1) Okolice jeziora Czarne (oddzia 49, 50, 76) wyst puje ab niemy, yska,
2) tereny bagien ródle nych i cieków (oddzia 75, 100, 103), wyst puje uraw, bóbr,
bocian bia y,
3) na pó nocnym skraju lasu (oddzia 46) gniazdowa a rok temu pustu ka,
4) istniej cy ciek wodny przebiegaj cy przez oddzia y 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, wyst puje wydra i bóbr, widziano w drownego osia oraz wyst puj le ne ptaki
obj te ochron gatunkow (dzi cio du y, kuku ka kos, zimorodek),
5) Nad jeziorem Hajka w oddzia ach 236, 235, wyst puje zimorodek, ab
niemy, yska,
perkoz,
6) Nad jeziorem Hajka w oddzia ach 239, 238 wyst puje ab niemy, perkoz, yska, kurka
wodna,
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7) W rozwidleniu rz. Czarnej i Radwi wyst puje wydra,
8) W ci gu ekologicznym rzeki Radew wyst puj liczne ptaki obj te ochron gatunkow , w
tym wilga, zi ba, zimorodek, s owik rdzawy, rudzik, sowa uszata, kuku ka, kos, dzi cio
du y, puszczyk,
9) W rzece Radew wyst puje pstr g, tro , oso .
10) Na terenach poszczególnych Wsi wyst puj jedynie pojedyncze gniazda bociana bia ego.
k) WST PNA PROGNOZA ZMIAN W RODOWISKU PRZYRODNICZYM (Z UWZGL DNIENIEM
PLANOWANYCH CELÓW I KIERUNKÓW ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY).
Identyfikacja problemów - konflikty.
Z punktu widzenia gminy powstaj konflikty wewn trzne, które powinny by rozwi zywane
przez gmin i konflikty zewn trzne, które powinny by rozwi zywane przez Zwi zki
Komunalne i instytucje w skali regionalnej i krajowej.
Konflikty powstaj ce w wyniku urbanizacji i osadnictwa b
rozwi zywane poprzez:
- zachowanie ci
ci terenów otwartych, ci gów ekologicznych istniej cych cieków
wodnych i u ytków zielonych;
- koncentracj przysz ych miejsc pracy po zachodniej cz ci linii kolejowej;
- realizacji systemów kanalizacji sanitarnej poprzez powi zania z systemami infrastruktury
technicznej m. Koszalina, w cz ci pó nocnej gminy;
- realizacja systemów cieków deszczowych odprowadzaj cych poprzez osadniki piaskowe
do istniej cych cieków;
- realizacja oczyszczalni cieków w poszczególnych miejscowo ciach w cz ci
po udniowej;
- ochron powietrza poprzez ca kowite wprowadzenie ogrzewnictwa gazowego.
Konflikty powstaj ce przez szeroko rozumian :
Turystyk
Nadmierny ruch turystyczny ograniczony b dzie poprzez regulacj pojemno ci tylko w
wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych kompleksowo we wszelkie media chroni ce
przyrod , wyznaczaj c konkretne tereny na parkingi, drogi dojazdowe itp.
Rolnictwo
Zagro enia zabezpieczone b
poprzez ci y instrukta rolników nt. nawo enia i
chemizacji.
Zabezpieczenie systemów melioracyjnych przed wysuszeniem gruntów oraz poprzez
stosowanie rowów opaskowych i osadników w rejonie odbiorników.
Le nictwo
enie do przewagi funkcji rodowiskowo-twórczych nad gospodarczymi poprzez ochron
terenów bagienno - le nych, zachowanie wielogatunkowego drzewostanu.
Gospodark wodna
Doprowadzenie do optymalnego zu ycia wody poprzez powi zanie systemów
wodoci gowych cz ci urbanizowanej z systemami magistral miasta Koszalina chroni c
istniej ce zasoby jako rezerwowe. Potraktowanie g ównego Zbiornika Wód Podziemnych w
rejonie Niedalina jako kierunkowej rezerwy wody dla ca ego Zwi zku Gmin.
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Energetyk
Pojawienie si ha asu przemys owego, znacz cego ha asu komunikacyjnego oraz tworzenie
si pó elektromagnetycznych i zagro enie zanieczyszczenia powietrza, zw aszcza w
miejscach koncentracji miejsc pracy, przewiduje si zabezpieczy poprzez:
1) koncentracj wi kszych zak adów z dala od miejsc zamieszkiwania, izoluj c takie tereny
pasami zieleni wysokiej;
2) wydzielenie pasa technicznego pod now drog ruchu szybkiego Pozna - Koszalin o
szeroko ci min. 80-100 m, zabezpieczaj c realizacj ywop otów i ekranów akustycznych;
3) wydzielenie i oznakowanie przestrzeni szkodliwej dla zdrowia istniej cych przebiegów
linii energetycznych 220 i 110 KV.
Wnioski ko cowe
adze gminy powinny propagowa system monitoringu lokalnego, wspó dzia aj cego z
pa stwowym Monitoringiem rodowiska – wymaga tego ekorozwój gminy.
Monitoring powy szy powinien obejmowa elementy rodowiska abiotycznego, biotycznego
jaki i elementy przysz ego zagospodarowania przestrzennego.
- Dla zabezpieczenia prawid owego ekorozwoju gminy nale y:
a) wi kszy nacisk po
na ochron obszaru prawnie chronionego „Doliny rzeki Radwi”
poprzez dokonanie szczegó owych analiz fauny i flory, w tym dokonania analiz zw aszcza
ornitologicznych w rejonach ródle nych bagien i oczek wodnych wyznaczonych w
„studium”;
b) otoczy wi ksz opiek prawnie chronione pomniki przyrody o ywionej, dokona
ponownej analizy starodrzewia i wyznaczaj c nowe pomniki przyrody;
c) obj ochron system istniej cych cieków wodnych wraz z dolinami tworz c ci y system
terenów otwartych na przysz ych terenach zurbanizowanych;
d) konsekwentnie w sposób kompleksowy realizowa systemy uzbrojenia przyj te w
„studium”;
e) w so ectwach postulowanych do opracowania planów miejscowych w skali min. 1:2000
dokona szczegó owych inwentaryzacji zieleni wysokiej, w tym równie zieleni gowej i
rosn cej wzd cieków wodnych.

B. Uwarunkowania wynikaj ce z rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Obszar i po enie geograficzne
Ogólny obszar gminy wieszyno wynosi 13 259 ha z tego u ytki rolne zajmuj powierzchni
7 026 ha, co stanowi 52,99% powierzchni ogólnej (dane Starostwa Powiatowego w
Koszalinie).
Struktura przestrzenna obszaru gminy przedstawia si nast puj co:
Powierzchnia ogó em
13 259 ha
- 100 %
- u ytki rolne
7 026 ha
- 52,97 %
- lasy
4 731 ha
- 35,66 %
- grunty zabudowane
i zurbanizowane
570 ha
- 4,30 %
- wody p yn ce, stoj ce
i rowy
230 ha
- 1,71 %
- nieu ytki
281 ha
- 2,19 %
- tereny ró ne
421 ha
- 3,17 %
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Obszar gminy po ony jest w Krainie Równiny Bia ogardzkiej posiadaj cy teren p aski z
niewielkimi wzniesieniami, które z regu y pokryte s lasami.
Gmina le y w I strefie klimatycznej, która charakteryzuje si nast puj cymi cechami - okres
wegetacji oko o 200 dni, rednia roczna opadów oko o 700 mm, wilgotno powietrza 81%.
Ekosystemy u ytków rolnych
ytki rolne stanowi dominuj cy udzia w sektorze u ytkowania gruntów gminy - zajmuj
powierzchni 7 026 ha co stanowi 52,97 % ogólnej powierzchni gminy, grunty orne w ród
ytków rolnych zajmuj powierzchni 5 083 ha, co stanowi 72,35%, u ytki zielone ( ki i
pastwiska) zajmuj powierzchni 1 943 ha , co stanowi 27,65%.
Wed ug gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obszarze gminy wieszyno wyst puj gleby
klas bonitacyjnych od III do VI. Udzia poszczególnych klas bonitacyjnych w strukturze
gruntów ornych i u ytków zielonych przedstawia si nast puj co:
a / grunty orne
Klasa bonitacyjna

%

IIIa

Powierzchnia w ha
74

1,45

Charakterystyka
dobre

IIIb
IVa

539
1 830

10,60
36,01

12,05
rednie

IVb

1 531

30,12

66,13

V

910

17,91

VI

172

3,38

VIz

27

0,53

21,82

Razem:

5 083 ha

100 %

100 %

Klasa bonitacyjna

Powierzchnia w ha

%

Charakterystyka

III
IV

284
1 266

14,62
65,16

rednie
79,78

V
VI

331
52

17,04
2,67

abe i najs absze
20,22

VIz

10

0,51

Razem:

1 943 ha

100 %

abe i najs absze

b / u ytki zielone

100 %

ród gruntów ornych dominuj gleby rednie, które zajmuj 66,13 % ich powierzchni z
dominuj
klas IVa. Dobre gleby zajmuj 12,05 % powierzchni z dominuj
klas IIIb.
ród trwa ych u ytków zielonych najwi ksz powierzchni zajmuj gleby rednie w IV
klasie - 65,16%.
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Zró nicowanie rodowiska glebowego pod wzgl dem potencja u produkcyjnego,
ekologicznej ró norodno ci ekosystemów polnych odzwierciedlaj kompleksy glebowo
rolnicze stanowi ce swoiste rodzaje siedlisk polnych.
Na obszarze gminy wyst puj prawie wszystkie typy kompleksów glebowo rolniczych
charakterystycznych dla terenów ni owych z wyj tkiem pierwszego kompleksu pszennego
bardzo dobrego. W obr bie gruntów ornych dominuj kompleksy ytnie, gleby o l ejszym
sk adzie mechanicznym z przewag piasków w poziomach powierzchniowych. Zajmuj one
91,4 % powierzchni gruntów ornych, to nast puj ce kompleksy przydatno ci rolniczej:
1. ytni
bardzo dobry (4.)
30,4%
2. ytni
dobry
(5.)
37,9 %
3. ytni
aby
(6.)
12,8%
4. ytni
bardzo s aby (7.)
10,3 %
Przewaga gruntów ornych znajduj si w 5. kompleksie.
Kompleksy pszenne to s gleby o ci szym sk adzie mechanicznym z przewag glin
poziomych powierzchniowych zajmuj tylko 4,5 % powierzchni gruntów ornych.
to nast puj ce kompleksy:
l) 2. kompleks pszenny dobry
- 4,1 %
m) 3. kompleks pszenny wadliwy - 0,1%
Gleby kompleksów zbo owo pastewnych zajmuj 4,4 % gruntów ornych. S to:
a) 8. pastewny mocny
- 1,8 5
b) 9. pastewny s aby
- 2,6 %
Ogólny wska nik jako ci rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy wieszyno wynosi 64,00
pkt.
Uwzgl dniaj c wycen punktow rolniczej przestrzeni produkcyjnej ustalonej dla gminy,
analizuj c poszczególne miejscowo ci, wsie - do rejonu intensywnego rozwoju rolnictwa
nale y zaliczy nast puj ce miejscowo ci: wieszyno, Konikowo, Strzek cino, Mierzyn,
Giezkowo, Dunowo i Niek onice. Obr by te posiadaj najlepsze gleby, gdzie udzia gleb
chronionych klas I -IV wynosi od 60 % u ytków rolnych w obr bie Raduszka do 97 % w
obr bie Mierzyn. Obszar gruntów w gminie bardzo s abych i s abych klas V, VI, VI z wynosi
247 ha. Grunty te w planach zagospodarowania przestrzennego winny by przeznaczone pod
zalesienie i ewentualnie przeznaczone pod zabudow .
Najwi cej gruntów ma o przydatnych do produkcji rolnej znajduje si w miejscowo ciach:
Dunowo, Zegrze Pomorskie, Niedalino i Konikowo ( które obecnie nie wykorzystane
rolniczo).
Melioracje
Wed ug danych z Zarz du Melioracji na terenie gminy wieszyno stosunki wodne
uregulowane s na powierzchni 2 658 ha, w tym obszar gruntów zmeliorowanych wynosi 1
861 ha, a rowami otwartymi zmeliorowano 221 ha.
W najbli szym okresie czasu przewidywane jest tylko odnowienie melioracji na u ytkach
zielonych w miejscowo ci Zegrze Pomorskie.
ytkowanie gruntów
Wed ug danych Starostwa Powiatowego w Koszalinie na dzie 1 stycznia
1999 roku u ytkowanie gruntów przedstawia si nast puj co:
2. Grunty wchodz ce w sk ad Zasobu Agencji W asno ci Rolnej Skarbu
Pa stwa powierzchnia
3. Grunty Pa stwowego Gospodarstwa Le nego
4. Grunty Skarbu Pa stwa w trwa ym zarz dzie
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pozosta e grunty Skarbu Pa stwa
Grunty Skarbu Pa stwa przekazane w wieczyste u ytkowanie
Grunty w asne Pa stwowych Osób Prawnych
Grunty gmin i zwi zku gminnego
Grunty gmin i zwi zku gminnego
Grunty osób fizycznych - rolnicy
Grunty osób fizycznych nie wchodz ce w sk ad gospodarstwa rolnego
Grunty ko cio ów i osób prawnych

Ustalenia dla rolnictwa wynikaj ce z oceny rodowiska, zmian w asno ciowych oraz
polityki
Zmiany w zakresie w adania gruntami jakie nast pi y w latach 1992-1998 oraz warunki
przyrodnicze i ekonomiczne maj decyduj cy wp yw na produkcj .
W wyniku prywatyzacji by ych pa stwowych przedsi biorstw gospodarki rolnej powsta y
nowe jednostki organizacyjne.
3.
Na bazie by ego Przedsi biorstwa Hodowli Zwierz t Zarodowych w Zegrzu
Pomorskim powsta o Przedsi biorstwo Pa stwowe Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa w
Katowicach - Zak ad Rolny w Zegrzu Pomorskim. Przedsi biorstwo to od Agencji
asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa naby o na w asno nieruchomo zabudowan o
powierzchni 1 1 3 7 ha.
4.
Na bazie by ej Stacji Hodowli Ro lin Strzek cino powsta a Spó ka
jednoosobowa Agencji W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa pod nazw PomorskoMazowiecka Hodowla Ziemniaka Spó ka z o.o. z siedzib w Strzek cinie. Z dawnej Stacji
Hodowli Ro lin u ytkuje na umowie dzier awnej od Agencji W asno ci Rolnej Skarbu
Pa stwa 2 000 ha, a budynki, budowle oraz grunty pod tymi budynkami jest jej
asno ci .
5.
Instytut Hodowli Ro lin i Aklimatyzacji Oddzia w Boninie u ytkuje grunty na
prawach wieczystego u ytkowania (Mierzyno) a budynki stanowi jako odr bna w asno
Instytutu.
6.
Pozosta e grunty po zlikwidowanych pa stwowych gospodarstwach rolnych
ytkuj w formie umowy dzier awnej osoby fizyczne.
Ze zlikwidowanego by ego Pa stwowego Gospodarstwa Rybackiego w Koszalinie,
dzia aj cy w miejscowo ci O rodek pstr gowy zosta sprywatyzowany i obecnie stanowi
asno osoby prywatnej.
W wyniku prywatyzacji Spó dzielnia Kó ek Rolniczych w wieszynie, która do 1993 roku
prowadzi a dzia alno gospodarcz w zakresie produkcji rolnej, obecnie nie prowadzi adnej
dzia alno ci, grunty i budynki, które mia a w u ytkowaniu przekaza a Agencji W asno ci
Rolnej Skarbu Pa stwa, a pozostawi a jeszcze szcz tkow dzia alno us ugow w zakresie
us ug rolniczych.
Równie uleg y likwidacji plantacje zblokowane upraw truskawek i plantacji wi ni.
Plantatorzy zrezygnowali z dalszej uprawy zblokowanych upraw, g ównie dla tego, e
op acalno spad a oraz brak instytucji, która by si zaj a zagospodarowaniu plonów.
Ch odnia Koszali ska w ogóle zaniecha a skupu wi ni, uleg a likwidacji Koszali ska
Spó dzielnia Ogrodniczo Pszczelarska, która zajmowa a si
zagospodarowaniem
wyprodukowanych owoców.
Na terenie wsi po onych w gminie wieszyno g ównie z likwidacj pa stwowych
gospodarstwa rolnych znacznie zmniejszy o si zatrudnienie.
Obecnie dawny O rodek Hodowli Zarodowej w Zegrzu Pomorskim cznie na dwóch
gminach wieszyno i Z... zatrudnia cznie 84 osoby, co rednio na sto hektarów wypada
zaledwie 4 osoby i planowane s dalsze zwolnienia. To samo wyst puje w Pomorsko
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Mazowieckiej Spó ce Hodowli Ziemniaka w Strzek cinie z dalszymi zmniejszeniami
zatrudnienia ze wzgl du na planowane zmiany zwi zane z likwidacj chowu byd a
mlecznego. Zak ada si , e w najbli szym czasie zatrudnienie b dzie wynosi o cznie z
dzia em hodowli ziemniaka oko o 60-80 osób.
U dzier awcy prywatnego zatrudnienie spad o do 8 osób cznie ze stró ami.
W sytuacji braku stabilizacji polityki rolnej os ab o zainteresowanie rolników powi kszaniem
obszaru gospodarstw rolnych. Obecnie rolnik nie jest zainteresowany powi kszaniem
obszaru gospodarstwa ze wzgl du na brak mo liwo ci zbytu wyprodukowanego zbo a,
mleka i mi sa. Ceny proponowane producentom rolnym nie pokrywaj kosztów
poniesionych na ich wyprodukowanie. rodki do produkcji rolnej oraz us ugi z ka dym
rokiem posiadaj tendencj zwy kow , natomiast zbo e, a w szczególno ci mleko i ywiec w
porównaniu do 1997 uleg y zmniejszeniu oko o 40 %.
Z tego te wzgl du producenci rolni obecnie poszukuj sposobów potanienie produkcji rolnej
poprzez:
z zmniejszenie zatrudnienia
likwidacji chowu byd a mlecznego
poszukiwaniu zatrudnienia w dzia alno ci poza rolniczej.
Przewidywane kierunki produkcji rolnej na terenie gminy
1. Zak ad Rolny Zegrze Pomorskie
-G ównym kierunkiem produkcji jest obecnie i przewidywana na najbli szy okres, to
produkcja ro linna, g ównie uprawy pszenicy, j czmienia i yta, chów byd a mi snego,
hodowla zarodowa trzody chlewnej i surowiec do produkcji surówki spirytusu.
Wprowadzaj c powy szy profil, spowoduje si dalsze obni enie zatrudnienia dochodz ce
do 3 osób na 100 ha u ytków rolnych.
Cz ciowa likwidacja cz ci istniej cych budynków gospodarskich i nak ady zwi zane z
modernizacj budynków zwi zanych z hodowl trzody chlewnej i baz magazynow
zwi zan z przechowaniem zbó .
Zak ad nie przewiduje w najbli szych latach adnych budowli. Istniej cy stan budynkowy
zabezpiecza w pe ni realizacj za onego programu.
2. Pomorsko Mazowiecka Spó ka Hodowli Ziemniaka w Strzek cinie
-W najbli szych latach zak ada dokonania zmian w profilu produkcji. W zakresie
produkcji ro linnej b dzie prowadzony dzia naukowy zmierzaj cy do wyhodowania
nowych odmian ziemniaków g ównie jadalnych i hodowli zachowawczej wysokich
odsiewów do produkcji sadzeniaków ziemniaków g ownie jadalnych. Zak ada si w
Strzek cinie wyprodukowanie rocznie oko o 15 tys. ton ziemniaka jadalnego i oko o 10
tys. ton ziemniaka sadzeniaka. Wprowadzenie tej ilo ci ziemniaków zmusza do
zabezpieczenia odpowiednich budynków do ich przechowywania.
Zabezpieczenie odpowiedniej ilo ci budynków dostosowanych do produkcji w
najbli szych 10-latach rozwi zywane b dzie poprzez modernizacj i adaptacj
istniej cych budynków, a za tym nie zachodzi konieczno przeznaczania nowych
terenów pod budownictwo rolnicze.
3. Inni producenci rolni
Prowadzona polityka rolna nie sprzyja rozwojowi produkcji zwierz cej, a w szczególno ci
chowu trzody chlewnej. Istniej ce budynki inwentarskie stanowi ce w asno rolników i
dzier awców stwarzaj mo liwo ci znacznego zwi kszenia stanu pog owia trzody
chlewnej, pod warunkiem, e produkcja stanie si op acalna.
Proponowane rozwi zania rz dowe w zakresie rolnictwa takie jak, organizowanie
zespo ów produkcyjnych chowu zwierz t gospodarskich, wzgl dnie wykup gruntów od
rolników którzy posiadaj wiek emerytalny nie zwi kszy produkcji, poniewa obecnie
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istnieje nadprodukcja.
Proponowane rozwi zania zmierzaj do zainteresowania w cicieli gospodarstw rolnych
do zalesienia w asnych gruntów klasy V i VI z dop atami z bud etu do ka dego hektara
zalesionych gruntów mo e zainteresowa pewn grup rolników.
Opracowuj c plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy nale oby przeznaczy
w planie grunty klasy V i VI pod zalesienie.
Wnioski w zakresie gruntów rolnych
1) Grunty orne o bonitacji III a i III b, jako dobre o powierzchni 613 ha (12,05 %) zaleca si
obj ochron , cznie z zakazem zabudowy.
2) grunty orne o bonitacji IV a i IV b jako rednie o powierzchni 3361 ha (66,13%)
przewiduje si przeznaczy pod intensywn gospodark roln , z wydzieleniem
przestrzeni wartej szczególnej ochrony, która powsta a w wyniku prywatyzacji:
a) Przedsi biorstwo Pa stwowe - Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach Zak ad Rolny w Zegrzu Pomorskim o powierzchni 1137 ha.
b) Pomorsko - Mazowiecka Hodowla Ziemniaka Spó ka z o.o. z siedzib w
Strzek cinie o powierzchni ca 2000 ha.
c) instytut Hodowli Ro lin i Aklimatyzacji Oddzia w Boninie w siedzib w
Mierzynie.
d) Grunty po zlikwidowanych pa stwowych gospodarstwach rolnych u ytkowanych
w formie umowy dzier awnej przez osoby fizyczne ca 947,03 ha.
3) Reasumuj c grunty orne w obr bie so ectw JARZYCE, DUNOWO, GOLICA,
BARDZILNO, STRZEK CIN, NIEDALINO, MIERZYN, ZEGRZE POMORSKIE,
KUROZW CZ, SIERANIE I CZAPLE o cznej powierzchni ca 40 km2 nale y
traktowa w pierwszym etapie rozwoju gminy wieszyno jako rolnicz przestrze
produkcyjn , wart szczególnej ochrony.
4) Obszar gruntów w gminie bardzo s abych klas V, VI, VI Z o powierzchni 247 ha,
nale oby w pierwszej kolejno ci dopu ci w rejonach so ectw Niek onice, Konikowo,
wieszyno, obj tych potencjaln urbanizacj strefy podmiejskiej miasta Koszalina, do
zabudowy mieszkalno – us ugowej przemys owo - sk adowej, za w pozosta ych
rejonach przeznaczy te grunty pod zalesienia.

D. Rozwój demograficzny
Liczba ludno ci 5161 (1997); w ci gu 14 lat przyby o 151 osób, rednio rocznie przybywa o
11 osób; przyrost naturalny 7 osób w roku 1997/1000 mieszka ców/rok. Saldo migracji sta ej
w roku 1997/1000 mieszka ców 4 osoby/rok; cznie wzrost ludno ci w roku 1997 - 11
mieszka ców.
Wariant I wg trendu obecnego. Hipoteza przyrostu liczby mieszka ców.
Od roku 1997 - 2003 - 63 osoby czna liczba mieszka ców 5224
mieszka ców.
Od roku 2003 - 2015 -126 osób; czna liczba mieszka ców 5350
mieszka ców.
Wariant II intensyfikuj cy rozwój inwestycji mieszkaniowych przy za eniu 10
mieszka rocznie (4 mieszka ców/mieszkanie).
Saldo migracji 40 osób/rocznie + przyrost naturalny 10; cznie 50 osób/rok.
Od roku 1997 - 2003 - 300 osób; czna liczba mieszka ców 5461 osób.
Od roku 2003 - 2015 - 600 osób; czna liczba mieszka ców 6061 osób.
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Stan na 30 IX 1997 r.

Perspektywa
2015

Etap 2003

Ogó em 843 osoby w tym:

20%

1092

25%

1515

- Rolnictwo, owiectwo, le nictwo 214 (25,4%) 25%

273

20%

303

- Dzia alno

46%

501

50%

758

- Budownictwo 7 (0,8%)

1%

11

2%

30

- Handel, naprawy 19 (2,3%)

3%

33

5%

76

1%

11

1%

15

- Administracja publiczna i obrona narodowa 39 5%
(4,6%)

55

7%

106

- Edukacja 69 (8,2%)

8%

88

10%

151

- Ochrona zdrowia 27 (3,2%)

4%

44

5%

76

- Pozosta e zawody 84 (10%)

7%

76

-

-

100

-

-

-

-

produkcyjna 379 (44,9%)

- Transport, sk adowanie i czno

5 (0,6%)

Bezrobotnych 342, w tym nie
posiadaj cych prawa do zasi ku 203.

-

-
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Populacja gminy w dn. 01.01.2011r. wynosi a 6 323 osób (47,2 osób/km 2). Poni ej dane zaludnienia w
poszczególnych miejscowo ciach w dn. 08.10.2012r.
Miejscowo
Bagno
Bardzlino
Bia a K pa
Brze niki
Cha upy
Ch opska K pa
Czacz
Czaple
Czersk Koszali ski
Dunowo
Giezkowo
Golica
Jarzyce
pa wieszy ska
ok cin
Konikowo
Krokowo
Kurozw cz
Mierzym
Niedalino
Niek onice
Olszak
Sieranie
Strzek cino
wieszyno
gorki
oki
Zebrze Pomorskie
Zegrzyn
Razem

Liczba mieszka ców
55
137
9
10
298
172
60
54
9
393
255
109
55
84
13
1116
42
123
240
515
743
26
151
551
677
29
191
411
20
6548

Przekszta cenia w us ugach o wiaty(1999)
A. Gimnazjum + szko y podstawowe
W wieszynie przewiduje si przekszta cenie szko y podstawowej na 3 letnie gimnazjum
docelowo 9 oddzia owe na 20 uczniów (przez dwa lata szko a podstawowa w likwidacji
(od wrze nia 1999 klasy 5,6,7,8 + gimnazjum)).
W Konikowie istn. Szko a podstawowa klasy (0 - 6).
W Dunowie istn. Szko a podstawowa klasy (0-6).
W Niedalinie istn. Szko a podstawowa klasy (0 - 3) niepe na, nauczania pocz tkowego.
W Zegrzu Pomorskim istn. Szko a podstawowa klasy (1 - 6) (budowa sali gimnastycznej).
Wszystkie ww. szko y od czterech lat by y remontowane, rocznie jedna Po wybudowaniu
sali gimnastycznej w Zegrzu Pomorskim, wszystkie szko y b
mia y w asne sale
gimnastyczne.
B. Przedszkola.
W gminie istniej dwa przedszkola
W wieszynie (nowe) na 50 dzieci.
W Zegrzu Pomorskim oddzia na 20 dzieci.
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Us ugi zdrowia (1999)
W gminie s dwa o rodki zdrowia, które zostan przej te przez samorz d od Skarbu Pa stwa i Ag.
. Rolnej S.P.
W wieszynie (ZOZ w Koszalinie) nale do Skarbu Pa stwa, na dwa gabinety.
W Zegrzu Pomorskim budynek nale y do ZOZ (S.P.), a dzia ka do A. W . Rolnej S.
Pa stwa, na dwa gabinety. Obecnie pracuje 13 pracowników(w tym internista, pediatra i
dwóch stomatologów). K opoty komunikacyjne b
mieli mieszka cy Dunowa,
Giezkowa i Niek onic.
Na terenie gminy nie funkcjonuje obek.
Przewiduje si utworzenie gminnej niepublicznej s by zdrowia.

rodzaj decyzji

2003 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

58

106

135

179

217

227

264

235

242

decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego

13

18

24

42

77

66

79

41

31

decyzje o warunkach zabudowy na nowe

32

43

68

106

111

117

122

93

120

7

16

26

36

47

50

cznie wnioski o decyzje o warunkach
zabudowy i lokalizacyjne inwestycji celu
publicznego

budynki mieszkalne
przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy
na nowego w

ciciela dzia ki

pozwolenia na budow nowych budynków

brak
danych
55

78

78

83

85

84

109

83

78

5

40

40

62

41

57

54

57

79

mieszkalnych
zg oszenia zako czenia budowy i pozwolenia
na u ytkowania budynków mieszkalnych

3

zg oszenie zako czenia budynków
niemieszkalnych
Opracowa S. Rogalski (2012)
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VI. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY WIESZYNO
Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy wieszyno zosta y przedstawione na
rysunku „studium” w formie graficznej w skali 1:10 000.
Ustalenia przestrzenne rozwoju poszczególnych so ectw przedstawiono w formie graficznej w
nast puj cej problematyce:
okre lenie docelowego przeznaczenia terenu so ectwa;
wydzielenie istniej cego stanu zainwestowania;
wydzielenie terenów obj tych zmian
do obecnie obowi zuj cego planu
zagospodarowania gminy opracowan po roku 1995;
wydzielenie terenów zgodnych z planem gminy i obj tych opracowaniem
geodezyjnych projektów podzia ów na dzia ki budowlane;
wydzielenie terenów obj tych zgod Wojewody Koszali skiego na zmian
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze, zawartych w zmianach do planu
przed rokiem 1995.
przedstawienie postulatów w cicieli gruntów do dokonania zmian w aktualnym
planie zagospodarowania przestrzennego gminy z roku 1998 i 1999.
1)

KONIKOWO (MW, MN, U):
a)
Ca a przestrze rezerwowana pod przysz stref zurbanizowan o funkcji
zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywno ci, z dopuszczeniem zabudowy
wysokiej intensywno ci w przestrzeni granicz cej z miastem Koszalinem.
b)
Dopuszczenie realizacji us ug handlu, gastronomii i rzemios a (us ug
komercyjnych).
c)
Dopuszczenie realizacji us ug innych w tym us ug turystycznych, hotelowych,
motelowych, obs ugi motoryzacji.
d)
Wydzielenie przestrzeni wymagaj cej koncentracji us ug w o rodku
us ugowym Konikowa.

2)

NIEK ONICE (MN,U,P,S):
a)
ca a przestrze
rezerwowana pod przysz
stref zurbanizowan o
przewa aj cej funkcji miejsc pracy poza us ugami w formie dzielnicy przemys owo sk adowej.
b)
Dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkalnej
potencjalnego inwestora.
c)
Dopuszczenie funkcji us ug handlu, gastronomii, rzemios a, obs ugi
motoryzacji i turystyki.

3)

MIERZYN (RPP):
a)
obszar przeznaczony na rolnicz przestrze produkcyjn , wart szczególnej
ochrony (RPP).
b)
Strategiczna rezerwacja przestrzeni na centrum us ug turystyki samochodowej
na docelowej drodze ruchu szybkiego Pozna - Koszalin (CTS).
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3a) MIERZYN (R/EE):
a) Tereny oznaczone symbolem R/EE stanowi tereny rolnicze z dopuszczeniem
lokalizacji elektrowni wiatrowych z towarzysz
infrastruktur techniczn i
komunikacyjn . Wewn trz tych terenów wyznacza si strefy ochronne elektrowni
wiatrowych, zwi zane z ograniczeniami w zabudowie oraz w zagospodarowaniu i
ytkowaniu terenu. Ustala si maksymaln moc wszystkich elektrowni wiatrowych
do 51MW. Dopuszcza si lokalizacj elektrowni wiatrowych pod warunkiem
spe nienia niezb dnych wymogów ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego.
b) Na rysunku studium zaznaczono lokalizacj istniej cej linii wysokiego napi cia
(220kV) wraz ze stref ochronn . Dopuszcza si likwidacj powy szej linii wraz z jej
stref ochronn po wybudowaniu linii wysokiego napi cia 2x400kV.
c) Na rysunku studium zaznaczono orientacyjn lokalizacj projektowanej linii
wysokiego napi cia 2x400kV wraz ze stref ochronn .
d) W strefach ochronnych napowietrznych linii redniego i wysokiego napi cia
obowi zuj ustalenia dla poszczególnych typów obiektów wed ug przepisów
odr bnych.
e) W strefie ochronnej gazoci gu wysokiego ci nienia obowi zuj ustalenia dla
poszczególnych typów obiektów wed ug przepisów odr bnych.
f) W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniej cym systemem melioracyjnym
nale y go przebudowa zgodnie z przepisami odr bnymi.
g) Dopuszcza si lokalizacj wie i stacji bazowych telefonii komórkowej zgodnie z
przepisami odr bnymi.
h) obiekty budowlane o wysoko ci równej i wi kszej 50m n.p.t. przed wydaniem decyzji
o pozwoleniu na budow podlegaj zg oszeniu do w ciwego organu nadzoru nad
lotnictwem wojskowym, a obiekty o wysoko ci równej i wi kszej 100m n.p.t. przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budow podlegaj zg oszeniu do w ciwego
organu nadzoru nad lotnictwem cywilnym.
i) Obiekty budowlane o wysoko ci równej i wi kszej 50m n.p.t. podlegaj oznakowaniu
jak przeszkody lotnicze zgodnie z przepisami odr bnymi.
j) Dopuszcza si zalesienie gruntów rolnych o ni szych klasach gruntów, zadrzewionych
lub podmok ych, których nie wyznaczono na rysunku studium.
k)
W granicach powy szych terenów znajduj si strefy ochrony stanowisk
archeologicznych WIII, wyznaczone na rysunku studium. W strefach tych obowi zuj nakazy
i zakazy zgodne z przepisami odr bnymi dotycz cymi ochrony zabytków. W strefach WIII
„ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych” ochrona polega na
prowadzeniu interwencyjnych bada archeologicznych w przypadku podejmowania prac
ziemnych. Strefy WIII obejmuj stanowiska uj te w ewidencji s by konserwatorskiej. W
strefach tych wprowadza si nast puj ce nakazy:
obowi zuje wspó dzia anie w zakresie zamierze inwestycyjnych i innych
zwi zanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków,
obowi zuje przeprowadzenie archeologicznych bada ratunkowych na terenie
obj tym realizacj prac ziemnych, na zasadach okre lonych przepisami odr bnymi
dotycz cymi ochrony zabytków.
4)

WIESZYNO (MN, U):
a) Ca y obszar przeznaczony strategicznie do przekszta ce na agromiasto z
przeznaczeniem gruntów na cele zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywno ci.
b) dopuszczenie funkcji us ug handlu, gastronomii, rzemios a (us ug komercyjnych).
c) dopuszczenie realizacji us ug innych, w tym us ug turystycznych, hotelarskich,
motelowych, obs ugi motoryzacji.
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d) rozwój funkcji agroturystycznych A.T.U.
e) strategiczna rezerwacja przestrzeni na g ówne centrum us ugowe gminy C. G.
4a) WIESZYNO (ZCc, ZCz, ZL, MN,U/RM):
a) Teren oznaczony symbolem ZCcprzeznacza si na teren projektowanego cmentarza.
Jego zagospodarowanie winno by zrealizowane zgodnie z przepisami o cmentarzach i
chowaniu zmar ych.
b) Teren granic zmiany studium wokó projektowanego cmentarza stanowi jego stref II
ochrony sanitarnej o szeroko ci 150m. Wewn trz strefy wszystkie budynki korzystaj ce
z wody musz by pod czone do sieci wodoci gowej. W strefie tej obowi zuje zakaz
lokalizacji indywidualnych uj wody, s
cych do czerpania wody do picia i potrzeb
gospodarczych. W strefie tej obowi zuj zakazy i ograniczenia zgodne z przepisami o
cmentarzach i chowaniu zmar ych.
c) Na rysunku studium wyznaczono stref I ochrony sanitarnej o szeroko ci 50m wokó
projektowanego cmentarza, wewn trz której obowi zuje zakaz lokalizacji zabudowy
mieszkaniowej oraz zabudowy us ugowej, obejmuj cej zak ady ywienia zbiorowego,
produkuj ce artyku y ywno ci lub przechowuj ce artyku y ywno ci. W strefie tej
obowi zuj zakazy i ograniczenia zgodne z przepisami o cmentarzach i chowaniu
zmar ych.
d) Teren oznaczony symbolem ZCz przeznacza si na teren istniej cego cmentarza.
e) Teren oznaczony symbolem ZL przeznacza si na teren le ny. Na obszarze lasu
znajduj si relikty architektury cmentarnej, obowi zuje ich zachowanie i ochrona. Na
obszarze lasu znajduj si 2 pomniki przyrody (dwie lipy szerokolistne), obowi zuje ich
ochrona zgodna z przepisami o ochronie przyrody. Fragment terenu znajduje si w
strefie I ochrony sanitarnej wokó projektowanego cmentarza. Fragment terenu znajduje
si w strefie II ochrony sanitarnej wokó projektowanego cmentarza. W strefach tych
obowi zuj zakazy i ograniczenia zgodne z przepisami o cmentarzach i chowaniu
zmar ych.
f) Tereny oznaczone symbolem MN, U/RM przeznacza si pod zabudow mieszkaniow
jednorodzinn lub zabudow us ugow z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy
zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych wraz z niezb dn
infrastruktur techniczn i komunikacyjn . Fragmenty terenów znajduj si w strefie I
ochrony sanitarnej wokó projektowanego cmentarza. Fragmenty terenów znajduj si
w strefie II ochrony sanitarnej wokó projektowanego cmentarza. W strefach tych
obowi zuj zakazy i ograniczenia zgodne z przepisami o cmentarzach i chowaniu
zmar ych. Odleg
poszczególnych typów zabudowy od granic cmentarza musi by
zgodna z przepisami o cmentarzach i chowaniu zmar ych.
g) Dopuszcza si lokalizacj wie i stacji bazowych telefonii komórkowej zgodnie z
przepisami odr bnymi.
h) Ustalenia w zakresie ochrony archeologicznej - w granicach opracowania znajduje si
strefa ochrony archeologicznej WIII. Jej granice zosta y wyznaczone na rysunku
zmiany studium. W strefie WIII „ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych” ochrona polega na prowadzeniu interwencyjnych bada
archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefa WIII stanowi
stanowisko uj te w ewidencji s by konserwatorskiej. W strefie tej wprowadza si
nast puj ce nakazy:
obowi zuje wspó dzia anie w zakresie zamierze inwestycyjnych i innych zwi zanych
z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków,
obowi zuje przeprowadzenie archeologicznych bada ratunkowych na terenie obj tym
realizacj prac ziemnych, na zasadach okre lonych przepisami odr bnymi
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dotycz cymi ochrony zabytków.
5)

6)

GIEZKOWO (P, S):
a) rezerwacja przestrzeni na strategiczn funkcj parku technologicznego, funkcji
przemys owo - sk adowych (teren po pó nocno - zachodniej stronie linii kolejowej
Koszalin - Szczecin).
b) Rezerwacja przestrzeni na zabudow mieszkaniow niskiej intensywno ci, z
dopuszczeniem us ug handlu, gastronomii, rzemios a oraz nie wykluczenie realizacji
us ug innych w zakresie np.: turystyki i motoryzacji.
JARZYCE, DUNOWO, GOLICA, BARDZILNO (RPP):
a) Obszar przeznaczony g ównie na rolnicz przestrze produkcyjn wart szczególnej

ochrony RPP.
b) Dopuszczenie

na zabudow
mieszkaniow
jednorodzinn
uzupe niaj
w
poszczególnych miejscowo ciach.
c) Dopuszczenie realizacji us ug handlu, gastronomii i rzemios a w ramach
miejscowo ci.
7)

STRZEK CIN (RPP, UT):
a) Obszar przeznaczony g ównie na rolnicz przestrze produkcyjn wart szczególnej
ochrony (RPP).
b) Wykorzystanie wysokich walorów turystycznych, zespo u dwóch pa aców
zabytkowych wraz z parkami (UT, Ul).
c) Dopuszczenie realizacji nowych gospodarstw agroturystycznych (A.T.U.) nie
wykluczaj c realizacji osiedli jednorodzinnych jako funkcji towarzysz cych.

7a) GIEZKOWO, DUNOWO, STRZEK CINO I WIESZYNO (R/EE, ZL, ZP, R):
a) Tereny oznaczone symbolem R/EE stanowi tereny rolnicze z dopuszczeniem
lokalizacji elektrowni wiatrowych z towarzysz
infrastruktur techniczn i
komunikacyjn . Ustala si maksymaln moc wszystkich elektrowni wiatrowych do
25MW. Dopuszcza si lokalizacj elektrowni wiatrowych pod warunkiem spe nienia
niezb dnych wymogów ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego. Na etapie
sporz dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nakazuje si
opracowanie szczegó owego studium krajobrazowego wp ywu elektrowni wiatrowych
na krajobraz kulturowy s siednich miejscowo ci oraz gmin. Proponuje si by
minimalna odleg
elektrowni wiatrowych od:
linii elektroenergetycznej najwy szych napi oraz od linii elektroenergetycznych
wysokich napi nie posiadaj cych t umików drga , okre lona jako odleg
od
skrajnego punktu skrzyd a elektrowni wiatrowej w pozycji poziomej od osi linii,
wynosi a trzykrotn d ugo
rednicy ko a zataczanego przez skrzyd a elektrowni
wiatrowej;
linii elektroenergetycznych wysokich napi
posiadaj cych t umiki drga ,
okre lona jako odleg
od skrajnego punktu skrzyd a elektrowni wiatrowej w
pozycji poziomej od osi linii, wynosi a jednokrotn d ugo
rednicy ko a
zataczanego przez skrzyd a elektrowni wiatrowej;
linii elektroenergetycznych rednich napi , okre lona jako odleg
od skrajnego
punktu skrzyd a elektrowni wiatrowej w pozycji poziomej od osi linii, wynosi a
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25m w przypadku napowietrznej linii jednotorowej o napi ciu do 15kV i 30m w
przypadku napowietrznej linii dwutorowej o napi ciu do 15kV.
b) Na rysunku studium zaznaczono tereny lokalizacji stref ochronnych dla elektrowni
wiatrowych, zwi zanych z ograniczeniami w zabudowie oraz w zagospodarowaniu i
ytkowaniu terenu.
c) Tereny oznaczone symbolem ZL przeznacza si na tereny le ne.
d) Teren oznaczony symbolem ZP przeznacza si na zabytkowy park.
e) Tereny oznaczone symbolem R przeznacza si na tereny rolnicze.
f) Tereny oznaczone symbolem RM przeznacza si na tereny zabudowy zagrodowej w
gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
g) Na rysunku studium zaznaczono orientacyjn lokalizacj krajowej drogi ekspresowej
S11 jako „kierunkowa rezerwa przestrzeni dla przebiegu drogi szybkiego ruchu
Pozna Koszalin – wariant spo eczny”.
h) Na rysunku studium zaznaczono lokalizacj linii kolejowej nr 202 Stargard
Szczeci ski – Gda sk G ówny. Ustala si jej przebudow i rozbudow o drugi tor.
i) Na rysunku studium zaznaczono lokalizacj
powiatowych.

publicznych dróg gminnych i

j) Na rysunku studium zaznaczono lokalizacj napowietrznych linii elektroenergetycznej
najwy szych napi wraz ze stref ochronn . Obowi zuje zakaz zabudowy, poza
obiektami elektroenergetycznymi w pasie technicznym o szeroko ci 50,00m, tj. po
25,00m od osi linii najwy szych napi do granicy strefy (w rzucie poziomym). Zakaz
nie dotyczy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, przecinaj cych stref . W
strefie ochronnej obowi zuj ograniczenia dla poszczególnych typów obiektów,
zadrzewie i zakrzewie wed ug przepisów odr bnych. Dopuszcza si przebudow ,
rozbudow , nadbudow lub zmian lokalizacji powy szej linii wraz z jej stref
ochronn . Dopuszcza si likwidacj powy szej linii wraz z jej stref ochronn .
k) Na
rysunku
studium
zaznaczono
lokalizacj
napowietrznych
linii
elektroenergetycznych wysokich napi wraz ze strefami ochronnymi. Obowi zuje
zakaz zabudowy, poza obiektami elektroenergetycznymi w pasie technicznym o
szeroko ci 39,00m, tj. po 19,50m od osi linii wysokich napi do granicy strefy (w
rzucie poziomym). Zakaz nie dotyczy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
przecinaj cych
strefy.
W
strefach
ochronnych
napowietrznych
linii
elektroenergetycznych wysokich napi obowi zuj ograniczenia dla poszczególnych
typów obiektów, zadrzewie i zakrzewie wed ug przepisów odr bnych. Dopuszcza
si przebudow , nadbudow , rozbudow lub zmian lokalizacji powy szych linii wraz
z ich strefami ochronnymi. Dopuszcza si przebudow linii elektroenergetycznych
wysokich napi na linie elektroenergetyczne najwy szych napi . Dopuszcza si
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likwidacj powy szych linii wraz z ich strefami ochronnymi. Dopuszcza si
dopuszcza si likwidacj stref ochronnych po skablowaniu linii wysokich napi .
l) Na obszarze studium znajduj si linie elektroenergetyczne rednich napi wraz ze
strefami
ochronnymi.
Obowi zuje
zakaz
zabudowy,
poza
obiektami
elektroenergetycznymi w pasie technicznym o szeroko ci 15,00m, tj. po 7,50m od osi
istniej cych linii wysokich napi do granicy strefy (w rzucie poziomym). Zakaz nie
dotyczy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, przecinaj cych stref . W strefach
ochronnych napowietrznych linii elektroenergetycznych rednich napi obowi zuj
ograniczenia dla poszczególnych typów obiektów, zadrzewie i zakrzewie wed ug
przepisów odr bnych. Dopuszcza si przebudow , nadbudow , rozbudow lub zmian
lokalizacji powy szych linii wraz z ich strefami ochronnymi. Dopuszcza si
przebudow linii elektroenergetycznych rednich napi na linie elektroenergetyczne
wysokich napi . Dopuszcza si likwidacj powy szych linii wraz z ich strefami
ochronnymi. Dopuszcza si dopuszcza si likwidacj stref ochronnych po
skablowaniu linii rednich napi .
m) Na rysunku studium zaznaczono lokalizacj istniej cego gazoci gu wysokiego
ci nienia. W strefie ochronnej gazoci gu wysokiego ci nienia obowi zuj ustalenia
dla poszczególnych typów obiektów wed ug przepisów odr bnych.
n) Dopuszcza si budow nowych oraz wykorzystanie, przebudow , rozbudow ,
nadbudow i ewentualn likwidacj istniej cych sieci uzbrojenia terenu, w tym
urz dze melioracyjnych; dopuszcza si realizacj innych sieci niskonapi ciowych dla
telekomunikacji, telewizji kablowej, domofonów, ochrony obiektów i innych;
dopuszcza si realizacj innych urz dze infrastruktury technicznej, wynikaj cych z
technicznych warunków realizacji inwestycji i przepisów odr bnych.
o) Na rysunku studium zaznaczono lokalizacj rz. Czarnej. ródl dowe wody p yn ce i
urz dzenia melioracji wodnych podlegaj ochronie zgodnie z przepisami odr bnymi.
W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniej cym systemem melioracyjnym
nale y go przebudowa zgodnie z przepisami odr bnymi.
p) Obiekty budowlane o wysoko ci równej i wi kszej 50m n.p.t. przed wydaniem decyzji
o pozwoleniu na budow podlegaj zg oszeniu do w ciwego organu nadzoru nad
lotnictwem wojskowym, a obiekty o wysoko ci równej i wi kszej 100m n.p.t. przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budow podlegaj zg oszeniu do w ciwego
organu nadzoru nad lotnictwem cywilnym na co najmniej 2 miesi ce przed
osi gni ciem 100 m n.p.t.
q) Obiekty budowlane o wysoko ci równej i wi kszej 50m n.p.t. podlegaj oznakowaniu
jak przeszkody lotnicze zgodnie z przepisami odr bnymi.
r) Dopuszcza si zalesienie gruntów rolnych o ni szych klasach gruntów, zadrzewionych
lub podmok ych, których nie wyznaczono na rysunku studium.
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s) Ustalenia w zakresie ochrony archeologicznej – w granicach opracowania znajduj si
strefy ochrony stanowisk archeologicznych WII i WIII, wyznaczone na rysunku
studium. W strefach tych obowi zuj nakazy i zakazy zgodne z przepisami odr bnymi
dotycz cymi ochrony zabytków i z ustaleniami studium.
t) W strefach WII „cz ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych”
dopuszcza si inwestowanie warunkowo. W strefach tych wprowadza si nast puj ce
nakazy:
obowi zuje wspó dzia anie w zakresie zamierze inwestycyjnych i innych
zwi zanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków,
obowi zuje przeprowadzenie archeologicznych bada ratunkowych na terenie w
granicach strefy, wyprzedzaj cych rozpocz cie prac ziemnych zwi zanych z
realizacj
zamierzenia, na zasadach okre lonych przepisami odr bnymi
dotycz cymi ochrony zabytków.
u) W strefach
WIII
„ograniczonej ochrony
konserwatorskiej
stanowisk
archeologicznych” ochrona polega na prowadzeniu interwencyjnych bada
archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefy WIII obejmuj
stanowiska uj te w ewidencji s by konserwatorskiej. W strefach tych wprowadza si
nast puj ce nakazy:
obowi zuje wspó dzia anie w zakresie zamierze inwestycyjnych i innych
zwi zanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków,
obowi zuje przeprowadzenie archeologicznych bada ratunkowych na terenie
obj tym realizacj prac ziemnych, na zasadach okre lonych przepisami odr bnymi
dotycz cymi ochrony zabytków.

8)

NIEDALINO (RPP, MN, UT):
a) grunty rolne g ównie przeznaczone na rolnicz przestrze produkcyjn wart
szczególnej ochrony RPP.
b) Dopuszcza si zabudow mieszkaniow jednorodzinn uzupe niaj
w obr bie
miejscowo ci.
c) Dopuszcza si na realizacj us ug handlu, gastronomii i rzemios a, nie wykluczaj c
us ug innych w zakresie: agroturystyki, turystyki, i obs ugi motoryzacji.
d) Wyznacza si przestrze pod g ówne centrum turystyczno - letniskowe gminy w
Zarzeczu i W gorkach, nie wykluczaj c funkcji towarzysz cych jak: zabudowa
mieszkaniowa niskiej intensywno ci, us ugi hotelarskie, motelowe, obs ugi
komunikacji, stanowi ce jednocze nie zaplecze dla ju istniej cych o rodków
wypoczynkowych nad zalewem jeziora Hajka.

9)

ZEGRZE POMORSKIE, SIERANIE, CZAPLE, KUROZW CZ (RPP):
a) Grunty rolne g ównie przeznaczone na rolnicz przestrze produkcyjn wart
szczególnej ochrony RPP.
b) Dopuszcza si na zabudow mieszkaniow niskiej intensywno ci w obr bie
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poszczególnych miejscowo ci.
c) Dopuszcza si realizacj us ug handlu, gastronomii i rzemios a, nie wykluczaj c us ug
innych w zakresie turystyki i obs ugi motoryzacji.
d) Zak ada si powrót funkcji komunikacji lotniczej pasa erskiej, turystycznej
e) sportowej w ramach istniej cego lotniska wojskowego, tworz c jednocze nie centrum
obs uguj ce powy sze funkcje (C.L.)

USTALENIA W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH SO ECTW
WIESZYNO - KONIKOWO
a) Ustanowienie wspólnej polityki gospodarki ciekowej dla obu miejscowo ci poprzez
wybudowanie wspólnej oczyszczalni, traktuj c jej po enie jako docelow
lokalizacj przepompowni cieków do projektowanego kolektora sanitarnego „A” w
Koszalinie.
b) Opracowanie programu w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
c) Opracowanie programu w zakresie wodoci gów, uwzgl dniaj c dodatkowo
mo liwo pod czenia si do magistrali wodoci gowej ø 1000 Mostowo - Koszalin
przebiegaj cej w Koszalinie - Konikowo.
d) Opracowanie programu gazyfikacji na bazie gazoci gu wysokopr nego
przebiegaj cego przez wieszyno i redniopr nego przebiegaj cego przez Sarzyno Koszalin.
e) Opracowanie programu sieci energetycznych z wykorzystaniem GPZ 400/110/15
Giezkowo, GPZ Po czy ska 110/15 w Koszalinie, GPZ Cewlino 110/15 KV.
f) Opracowanie programu sieci telekomunikacyjnych, z wykorzystaniem istniej cych
linii i projektowanej linii wiat owodowej Koszalin - Bia ogard.
NIEK ONICE
a) Nie przewiduje si budowy niezale nej oczyszczalni cieków.
b) Po nasyceniu obszaru inwestycjami przewiduje si realizacj przepompowni cieków
dla zlewni cz ci pó nocnej i kolektorem t ocznym pod czy uk ad do projektowanej
przepompowni cieków przy ul. Bohaterów Warszawy w Koszalinie i nast pnie
poprzez kolektor t oczny do istniej cego kolektora ciekowego „L” w Koszalinie.
c) Opracowanie programu w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
d) Opracowanie programu w zakresie wodoci gów, uwzgl dniaj c mo liwo
pod czenia si do magistrali wodoci gowej ø 400 biegn cej w ulicy S owia skiej w
Koszalinie.
e) Opracowanie programu gazyfikacji na bazie gazoci gu redniopr nego biegn cego
przez Niek onice, ze spi ciem uk adu z systemem gazowniczym miasta Koszalina,
docelowo wykorzystanie przebiegu gazoci gu wysokopr nego poprzez
wybudowanie reduktora.
f) Opracowanie programu sieci energetycznych, z wykorzystaniem GPZ 400/110/15 w
Dunowie, docelowo wybudowanie nowego GPZ 110/15 KV.
g) Opracowanie programu sieci teletechnicznych na bazie istniej cych sieci, w
sprz eniu z uk adem systemu czno ci w Koszalinie.
GIEZKOWO
a) Przej cie popegeerowskiej oczyszczalni przez Samorz d wraz z kanalizacj
konieczno ci remontu.

z
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b) Opracowanie nowego programu w zakresie kanalizacji wraz z modernizacj
istniej cej sieci oraz programu sieci deszczowych.
c) Opracowanie nowego programu sieci wodoci gowej, modernizacj istniej cego
systemu .
d) Opracowanie programu gazyfikacji, z pod czeniem do systemu zrealizowanego w
Niek onicach.
e) Opracowanie programu sieci energetycznych z wykorzystaniem GPZ 400/110/15 KV
w Dunowie.
f) Opracowanie programu sieci teletechnicznych na bazie istniej cych sieci.
JARZYCE
a) Zastosowanie lokalnego systemu oczyszczania cieków i wód deszczowych.
b) Wykorzystanie lokalnego systemu zaopatrzenia w wod .
c) Usprawnienie systemów czno ci.
d) Zaopatrzenie w energi elektryczn z istniej cego systemu linii 15 KV.
e) Docelowe zaopatrzenie w gaz z rejonu Niek onic - Giezkowa.
DUNOWO
a) Przej cie przez Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
systemu kanalizacji ciekowej.
b) Wybudowanie niezb dnej dla miejscowo ci oczyszczalni.
c) Wykorzystanie lokalnego systemu zaopatrzenia w wod .
d) Usprawnienie systemu czno ci.
e) Zaopatrzenie w energi elektryczn z istniej cego systemu linii 15 KV.
f) Docelowe zaopatrzenie w gaz z systemu w Strzek cinie.

wieszynie

GOLICA
a) Zastosowanie lokalnego systemu oczyszczania cieków.
b) Wykorzystanie lokalnego systemu zaopatrzenia w wod .
c) Zaopatrzenie w energi elektryczn z istniej cego systemu linii 15 KV.
d) usprawnienie istniej cego systemu czno ci.
e) Docelowe zaopatrzenie w gaz z systemu w Niedalinie.
BARDZLINO
Kierunki rozwoju systemu infrastruktury podobnie jak w Golicy (7 a - e).
STRZEK CIN
a) Przej cie przez samorz d istniej cej oczyszczalni, cieków z konieczno ci
rozbudowy wraz z systemem kanalizacyjnym.
b) Zaopatrzenie w wod z istniej cego systemu wodoci gów.
c) Zaopatrzenie w energi elektryczn z istniej cego systemu linii 15 KV,
d) Usprawnienie istniej cego systemu czno ci.
e) Zaopatrzenie w gaz z istniej cego systemu sieci gazowej.
NIEDALINO
a) Wykorzystanie sprawnie dzia aj cej oczyszczalni cieków biologiczno - mechanicznej
wraz z systemem kanalizacyjnym.
b) Wykorzystanie istniej cej oczyszczalni „korzeniowej”.
c) Zaopatrzenie w wod z istniej cego systemu wodoci gowego.
d) Usprawnienie istniej cego systemu czno ci.
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e) Zaopatrzenie w gaz z istniej cego systemu sieci gazowej.
ZEGRZE POMORSKIE
a) Wykorzystanie istniej cej oczyszczalni biologiczno - mechanicznej wraz z systemem
kanalizacyjnym dokonuj c niezb dnej modernizacji.
b) Zaopatrzenie w wod z istniej cego sytemu wodoci gowego.
c) Usprawnienie istniej cego systemu czno ci.
d) Zaopatrzenie docelowe w gaz z kierunku Rosnowa gmina Manowo.
e) Zaopatrzenie w energi elektryczn z istniej cego systemu linii 15 KV.
SIERANIE
a) Realizacja lokalnego systemu oczyszczania wraz z systemem kanalizacji.
b) Zaopatrzenie w wod z istniej cego systemu wodoci gowego.
c) Usprawnienie systemu czno ci.
d) Zaopatrzenie w energi elektryczn z istniej cego systemu linii 15 KV.
e) Zaopatrzenie docelowe w gaz z kierunku Zegrze Pomorskie.
CZAPLE
Kierunki rozwoju systemu infrastruktury na bazie lokalnego rozwi zania problemów
oczyszczania cieków podobnie jak w Sieraniu [11)a) - e)].
KUROZW CZ
Kierunki rozwoju systemów uzbrojenia o problematyce jak w miejscowo ci Sieranie.
MIERZYN
a) Realizacja lokalnego systemu oczyszczania wraz z systemem kanalizacji sanitarnej.
b) Zaopatrzenie w wod z istniej cego systemu wodoci gowego.
c) Usprawnienie systemu czno ci.
d) Zaopatrzenie w energi elektryczn z istniej cego systemu linii energetycznej 15 KV.
e) Zaopatrzenie w gaz z systemu sieci gazowych w wieszynie.

Ochrona rodowiska przyrodniczego
Obszary chronione przyrodniczo:
a) obszar chronionego krajobrazu Dolina Radwi chroniony na podstawie nakazów i
zakazów zawartych w Uchwale Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia 15 wrze nia 2009r. w sprawie obszarów chronionego
krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 66, poz. 1804 z pó n. zm.),
b) specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli”
PLH320022 chroniony na podstawie przepisów odr bnych,
c) specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Wi zogóra” PLH320066 chroniony
na podstawie przepisów odr bnych,
d) pomniki przyrody o ywionej znajduj ce si w wykazie Marsza ka Województwa
Zachodniopomorskiego.

Ochrona dziedzictwa kulturowego
W wietle ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
Nr 162 poz.1568 z pó niejszymi zmianami) ochronie i opiece podlegaj , bez wzgl du na stan
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zachowania:
1) zabytki nieruchome b ce, w szczególno ci:
a) krajobrazami kulturowymi,
b) uk adami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespo ami budowlanymi,
c) dzie ami architektury i budownictwa,
d) dzie ami budownictwa obronnego,
e) obiektami techniki, a zw aszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi
zak adami przemys owymi,
f) cmentarzami,
g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
h) miejscami upami tniaj cymi wydarzenia historyczne b
dzia alno wybitnych
osobisto ci lub instytucji;
2) zabytki archeologiczne b ce, w szczególno ci:
a) pozosta ciami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
b) cmentarzyskami,
c) kurhanami,
d) reliktami dzia alno ci gospodarczej, religijnej i artystycznej.
Organem ochrony zabytków na terenie woj. zachodniopomorskiego jest wojewoda, w
imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie wykonuje Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Szczecinie. Na terenie gminy wieszyno Wojewódzki Konserwator Zabytków
dzia a przy pomocy Delegatury Wojewódzkiego Urz du Ochrony Zabytków w Koszalinie.
Bezwzgl dnej ochronie konserwatorskiej podlegaj zabytki obj te ochron prawn , wpisane
do rejestru zabytków. Niedopuszczalna jest jakakolwiek dzia alno
inwestycyjna
prowadz ca do rozbudowy, przebudowy, zmiany bry y, elewacji obiektu, zmiany
materia owej, zmiany zagospodarowania otoczenia. Dopuszcza si prace rekonstrukcyjne,
remontowe, porz dkowanie otoczenia, wy cznie pod warunkiem uzyskania pozwolenia
ciwego Konserwatora Zabytków i wykonania ich ci le wg uzyskanych warunków pod
jego nadzorem. Dotyczy to równie zmian sposobu u ytkowania tych obiektów oraz
wszelkich prac inwestycyjnych i remontów obiektów znajduj cych si w ich najbli szym
otoczeniu.
Obiekty w rejestrze zabytków na terenie gminy wieszyno
Miejscowo

Obiekt

Nr

linia kolei w skotorowej Koszalin- wielino

Nowy
nr
A-50

Data

Nrdecyzji

2000-07-27

DZ-4200/23/O/2000

Bardzlino
Dunowo

park dworski
Park pa acowy

933
934

1977-02-02
1977-02-02

Kl.IV-5340/6/77
Kl.IV-5340/7/77

Dunowo

pa ac

934

1977-02-02

Kl.IV-5340/7/77

Giezkowo

park dworski

935

1977-02-02

Kl.IV-5340/8/77

Konikowo

Ko ció NSPJ

390

1964-04-14

Kl.IV-Oa/24/64

Konikowo

Otoczenie ko cio a- dawny cmentarz

390

1964-04-14

Kl.IV-Oa/24/64

Mierzym

park dworski

1133

1980-10-11

Kl.IV-5340/46/80

Niedalino

park pa acowy z przylegaj cym jeziorem

936

1977-02-02

Kl.IV-5340/9/77

Sieranie

park wiejski z alejami dojazdowymi

1091

1980-06-06

Kl.IV-5340/4/80

Strzek cino

pa ac

1086

1979-02-20

Kl.IV.5340/23/79

Strzek cino

park dworski

242

1960-02-16

Strzek cino

Za

1244

1994-12-20

PSOZ-5340/9/94

Strzek cino

park- za

1244

1994-12-20

PSOZ-5340/9/94

enie pa acowo-parkowe, folwark
enie pa acowo parkowe
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Strzek cino

hydrofornia- za

Strzek cino

budynek adm. nr 11- za

Strzek cino

spichlerz – za

Strzek cino

stodo a- za

Strzek cino

lodownia nr 21- za

Strzek cino

1244

1994-12-20

PSOZ-5340/9/94

enie pa acowo-parkowe 1244

enie pa acowo-parkowe

1994-12-20

PSOZ-5340/9/94

1244

1994-12-20

PSOZ-5340/9/94

1244

1994-12-20

PSOZ-5340/9/94

1244

1994-12-20

PSOZ-5340/9/94

wie a ci nie nr 20- za enie pa acowo-parkowe 1244

1994-12-20

PSOZ-5340/9/94

enie pa acowo-parkowe
enie pa acowo-parkowe
enie pa acowo -parkowe

wieszyno

otoczenie ko cio a-cmentarz przyko cielny

A-487

2009-10-09

DZ4140/10/KB/K/2009

wieszyno

Ko ció Narodzenia NMP /otoczenie/

A-487

2009-10-09

DZ4140/10/KB/K/2009

1980-06-06

Kl.IV-5340/5/80

Zegrze
Pomorskie

park wiejski z alejami dojazdowymi

1092

Ochron konserwatorsk obj te s wszystkie obiekty kubaturowe wzniesione przed 1945r. w
tym wyst puj ce w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków (postulowane do obj cia gminn
ewidencj zabytków). Ochron konserwatorsk obj te s równie dawne cmentarze, parki,
historyczne uk ady ruralistyczne wsi, za enia pa acowe dworskie, dworsko-folwarczne,
folwarczne, zespo y i budowle produkcyjne, zapory wodne itp. Obiekty obj te ewidencj
konserwatorsk posiadaj ju warto historyczn i kulturow , za temnie które z nich mog
by stopniowo obejmowane prawn ochron konserwatorsk . W zwi zku z tym nale y
do utrwalenia tych warto ci poprzez w ciwy nadzór nad ich remontami,
przebudow , rozbudow i nadbudow oraz lokalizacj nowych inwestycji w ich
otoczeniu. Niezb dne s w tym zakresie opinie w ciwego Konserwatora Zabytków.
Obiekty w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków na terenie gminy wieszyno
Miejscowo

Adres

Obiekt

Bardzlino

na podb. parku dworskiego

cz

Bardzlino

Bardzlino16
Bardzlino 2

zespó folwarczny

Bardzlino
Bardzlino
Czaple

Nazwa w asna

le na parku

budynek mieszkalny (dawna szko a)
cmentarz

poewangelicki

Czaple 5

zespó folwarczny

Dunowo

Dunowo1

zespó folwarczny

Dunowo

Dunowo 38, 39

zagrody pracowników kolei (dom, budynek
gospodarczy)

Dunowo

Dunowo16-16a

dawna karczma

Dunowo

cmentarz

poewangelicki

Dunowo

przystanek kolejowy

Dunowo

gorzelnia folwarczna

Dunowo

budynek wagi(folwark)

Dunowo

spichlerz folwarczny

Giezkowo

zespó folwarczny

Giezkowo

Dwór

Giezkowo

pn.-wsch. cz d za
folwarcznego

"Dunowo"

enia pa acowo-

Giezkowo

Giezkowo 17

budynek mieszkalny (dawna szko a)

Golica

Golica10

dom

Gasthaus

Golica

cmentarz

poewangelicki

Golica

zespó folwarczny

Golica

cmentarz

poewangelicki
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Jarzyce
Jarzyce

ko ció filialny
Jarzyce 4

zespó folwarczny

Konikowo 35

uk ad ruralistyczny w granicach
wyznaczonych
wSWK
mleczarnia

Konikowo
Konikowo
Konikowo

pw. MB Królowej Polski

wieszyno 67

zagroda nr 67 (dom, stodo a)

Konikowo

Konikowo 64

budynek mieszkalny

Konikowo

Konikowo 66

dom (dawna plebania)

cha upa nr 64

Kurozw cz

zespó folwarczny

Kurozw cz

cmentarz

Kurozw cz

sygnalizacyjna, metalowa wie a lotnicza

Mierzym

zespó folwarczny

Mierzym

stodo a

nr 11

Ko ció filalny MB Cz stochowskiej

d. kaplica cmentarna

Niedalino

cmentarz dz. nr 43

poewangelicki

Niedalino

cmentarz

poewangelicki

Niedalino

Niedalino

cmentarz dz. 43

wieszyno 54

poewangelicki

Dwór

Niedalino

zespó folwarczny

Niedalino

zespó elektrowni wodnej (urz dzenia

Niedalino
Niedalino

zespó m yna wodnego ( m yn, dom
Niedalino 29

budynek mieszkalny (dawna szko a)
"Niek onice"

Niek onice

przystanek kolejowy

Niek onice

uk ad ruralistyczny w granicach

Niek onice Niek onice 45
Niek onice dr. z Niek onic do Konikowa

budynek mieszkalny

Sieranie

pa ac

Sieranie

"Hajka"

Sieranie 7

obszar wsi po obu stronach drogi
zespó folwarczny

Sieranie

cmentarz

poewangelicki

Strzek cino Strzek cino 7

budynek mieszkalny

dwojak nr 7

Strzek cino

budynek mieszkalny

Strzek cino

wozownia

Strzek cino

budynek mieszkalny

Strzek cino Strzek cino 4
Strzek cino Strzek cino 3

budynek mieszkalny

nr 4

budynek mieszkalny

trojak nr 3

Strzek cino Strzek cino 16
Strzek cino

budynek mieszkalny
stodo a

willa nr 16

Strzek cino

budynek gospodarczy

Strzek cino

stodo a

Strzek cino Strzek cino 8

budynek mieszkalny

Strzek cino

magazyn, ku nia

Strzek cino

stodo a

Strzek cino
wieszyno

bówka

dwojak nr 8

budynek mieszkalny
wieszyno 64

bówka

mleczarnia

wieszyno

uk ad ruralistyczny w granicach
wyznaczonych

wieszyno

cmentarz

poewangelicki

wieszyno

cmentarz

komunalny
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wieszyno

wieszyno 27

budynek mieszkalny (dawna szko a)

Zegrze
Pomorskie

gorzelnia

Zegrze
Pomorskie

spichlerz folwarczny

Zegrze
Pomorskie

cmentarz

poewangelicki

Zegrze
Pomorskie

cmentarz

przyko cielny

Zegrze
Pomorskie

zespó folwarczny

Zegrze
Pomorskie

Pa ac

Zegrzyn

Zegrzyn1

Dom

d. huta szk a

Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków:
Bardzlino - Grodzisko nizinne pier cieniowe, okres wczesno redniowieczny,
stan. 1, AZP 17-20/1,nr rej. 657 z dn. 03.12.1968 r.
Konikowo - Grodzisko - obiekt wielokulturowy, cmentarzysko cia opalne,
osada kultury pomorskiej, osada z pó nego okresu latera skiego, stan. 1,
AZP 16-21/2,nr rej. 336 z dn. 20.08.1963 r.
Zegrze
Pomorskie
Grodzisko
nizinne
sto kowate,
okres
pó no redniowieczny, stan. 1, AZP17-21/38,nr rej. 679 z dn. 06.12.1968 r.

Inne zewidencjonowane stanowiska archeologiczne w gm. wieszyno:
1. Niek onice, stan. 19, AZP 15-20/105
2. Niek onice, stan. 20, AZP 15-20/106
3. Niek onice, stan. 22, AZP 15-20/108
4. Niek onice, stan. 23, AZP 15-20/109
5. Niek onice, stan. 24, AZP 15-20/110
6. Niek onice, stan. 25, AZP 15-20/111
7. Niek onice, stan. 28, AZP 15-20/114
8. Niek onice, stan. 30, AZP 15-20/116
9. Niek onice, stan. 33, AZP 15-20/119
10. Niek onice, stan. 34, AZP 15-20/120
11. Niek onice, stan. 35, AZP 15-20/121
12. Giezkowo, stan. 16, AZP15-20/122
13. Giezkowo, stan. 18, AZP15-20/124
14. Giezkowo, stan. 19, AZP15-20/125
15. Giezkowo, stan. 20, AZP15-20/126
16. Giezkowo, stan. 22, AZP15-20/128
17. Giezkowo, stan. 23, AZP15-20/129
18. Giezkowo, stan. 24, AZP15-20/130
19. Gieskowo, stan. 2, AZP16-20/22
20. Gieskowo, stan. 3, AZP16-20/23
21. Gieskowo, stan. 4, AZP16-20/24
22. Gieskowo, stan. 5, AZP16-20/25
23. Gieskowo, stan. 6, AZP16-20/26
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24. Gieskowo, stan. 7, AZP16-20/27
25. Gieskowo, stan. 8, AZP16-20/28
26. Gieskowo, stan. 9, AZP16-20/29
27. Gieskowo, stan. 11, AZP16-20/31
28. Gieskowo, stan. 12, AZP16-20/32
29. Gieskowo, stan. 13, AZP16-20/33
30. Gieskowo, stan. 14, AZP16-20/34
31. Gieskowo, stan. 15, AZP16-20/35
32. Jarzyce (Gorzyce) stan. 2, AZP16-20/36
33. Jarzyce (Gorzyce) stan. 4, AZP16-20/38
34. Jarzyce (Gorzyce) stan. 5, AZP16-20/39
35. Jarzyce (Gorzyce) stan. 6, AZP16-20/40
36. Jarzyce (Gorzyce) stan. 7, AZP16-20/41
37. Jarzyce (Gorzyce) stan. 8, AZP16-20/42
38. Jarzyce (Gorzyce) stan. 9, AZP16-20/43
39. Jarzyce (Gorzyce) stan. 10, AZP16-20/44
40. Jarzyce (Gorzyce) stan. 1, AZP16-20/45
41. Jarzyce (Gorzyce) stan. 11, AZP16-20/46
42. Jarzyce (Gorzyce) stan. 12, AZP16-20/47
43. Jarzyce (Gorzyce) stan. 13, AZP16-20/48
44. Jarzyce (Gorzyce) stan. 14, AZP16-20/49
45. Jarzyce (Gorzyce) stan. 15, AZP16-20/50
46. Jarzyce (Gorzyce) stan. 16, AZP16-20/51
47. Dunowo, stan. 2,AZP16-20/52
48. Dunowo, stan. 3, AZP16-20/53
49. Dunowo, stan. 4, AZP16-20/54
50. Dunowo, stan. 5, AZP16-20/55
51. Dunowo, stan. 6, AZP16-20/56
52. Dunowo, stan. 7, AZP16-20/57
53. Dunowo, stan. 8, AZP16-20/58
54. Dunowo, stan. 9, AZP16-20/59
55. Dunowo, stan. 10, AZP16-20/60
56. Dunowo, stan. 11, AZP16-20/61
57. Dunowo, stan. 12, AZP16-20/62
58. Dunowo, stan. 13, AZP16-20/63
59. Dunowo, stan. 14, AZP16-20/64
60. Dunowo, stan. 16, AZP16-20/66
61. Dunowo, stan. 17, AZP16-20/67
62. Dunowo, stan. 18, AZP16-20/68
63. Dunowo, stan. 19, AZP16-20/69
64. Dunowo, stan. 20, AZP16-20/70
65. Dunowo, stan. 22, AZP16-20/72
66. Dunowo, stan. 23, AZP16-20/73
67. Dunowo, stan. 24, AZP16-20/74
68. Strzek cino, stan. 10, AZP 16-20/81
69. Strzek cino, stan. 11, AZP 16-20/82
70. Strzek cino, stan. 14, AZP 16-20/85
71. Strzek cino, stan. 15, AZP 16-20/86
72. Konikowo, stan. 8, AZP15-21/83
73. Konikowo, stan. 9, AZP15-21/84
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74. Konikowo, stan. 10,AZP15-21/85
75. Konikowo, stan. 11,AZP15-21/86
76. Konikowo, stan. 12,AZP15-21/87
77. Konikowo, stan. 13,AZP15-21/88
78. Konikowo, stan. 14,AZP15-21/89
79. Konikowo, stan. 15,AZP15-21/90
80. Konikowo, stan. 17,AZP15-21/92
81. Konikowo, stan. 18,AZP15-21/93
82. Konikowo, stan. 19,AZP15-21/94
83. Konikowo, stan. 20,AZP15-21/95
84. Konikowo, stan. 21,AZP15-21/96
85. Konikowo, stan. 22,AZP15-21/97
86. Konikowo, stan. 23,AZP15-21/98
87. Konikowo, stan.26, AZP15-21/101
88. Sarzyno, stan. 18, AZP15-21/106
89. Konikowo, stan. 27,AZP15-21/107
90. Konikowo, stan. 28,AZP15-21/108
91. Konikowo, stan. 29,AZP15-21/109
92. Konikowo, stan. 30,AZP15-21/110
93. Konikowo, stan. 31,AZP15-21/111
94. Niek onice, stan. 1,AZP15-21/112
95. Niek onice, stan. 2,AZP15-21/113
96. Niek onice, stan. 3,AZP15-21/114
97. Niek onice, stan. 4,AZP15-21/115
98. Niek onice, stan. 5,AZP15-21/116
99. Niek onice, stan. 6,AZP15-21/117
100. Niek onice, stan. 7,AZP15-21/118
101. Niek onice, stan. 8,AZP15-21/119
102. Niek onice, stan. 9, AZP15-21/120
103. Niek onice, stan. 11,AZP 15-21/122
104. Niek onice, stan. 12,AZP 15-21/123
105. Niek onice, stan. 13,AZP 15-21/124
106. Niek onice, stan. 14,AZP 15-21/125
107. Niek onice, stan. 15,AZP 15-21/126
108. Niek onice, stan. 16,AZP 15-21/127
109. Niek onice, stan. 17, AZP 15-21/128
110. Niek onice, stan. 18,AZP 15-21/129
111. wieszyno, stan. 1, AZP16-21/3
112.
pa, stan. 1, AZP16-21/4
113.
pa, stan. 3, AZP16-21/6
114.
pa, stan. 4, AZP16-21/7
115. wieszyno, stan. 2,AZP16-21/8
116. wieszyno, stan. 3, AZP16-21/9
117. Cha upy, stan. 2, AZP16-21/10
118. Cha upy, stan. 3, AZP16-21/11
119. Cha upy, stan. 4, AZP16-21/12
120. Cha upy, stan. 5, AZP16-21/13
121. Cha upy, stan. 6, AZP16-21/14
122. wieszyno, stan. 4, AZP16-21/16
123. wieszyno, stan. 5, AZP16-21/17
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124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.

Cha upy, stan. 8, AZP16-21/18
Cha upy, stan. 9, AZP16-21/19
Cha upy, stan. 10, AZP16-21/20
Cha upy, stan. 11, AZP16-21/21
wieszyno, stan. 6, AZP16-21/22
wieszyno, stan. 7, AZP16-21/23
wieszyno, stan. 8, AZP16-21/24
wieszyno, stan. 9, AZP16-21/25
wieszyno, stan. 10, AZP 16-21/26
wieszyno, stan. 11, AZP 16-21/27
Cha upy, stan. 13, AZP16-21/29
Cha upy, stan. 14, AZP16-21/30
Cha upy, stan. 15, AZP16-21/32
Cha upy, stan. 17, AZP16-21/34
Cha upy, stan. 18, AZP16-21/35
Mierzym, stan. 4,AZP16-21/36
Mierzym, stan. 5, AZP16-21/37
Mierzym, stan. 6, AZP16-21/38
Mierzym, stan. 7, AZP16-21/39
Mierzym, stan. 8, AZP16-21/40
Mierzym, stan. 9, AZP16-21/41
Mierzym, stan. 10, AZP16-21/42
Mierzym, stan. 1, AZP16-21/43
Mierzym, stan. 12, AZP16-21/46
Mierzym, stan. 13, AZP16-21/47
Mierzym, stan. 3, AZP16-21/48
Mierzym, stan. 14, AZP16-21/49
Mierzym, stan. 15, AZP16-21/50
Mierzym, stan. 16, AZP16-21/68
Mierzym, stan. 17, AZP16-21/69
Mierzym, stan. 18, AZP16-21/70
Mierzym, stan. 19, AZP16-21/71
Mierzym, stan. 20, AZP16-21/76
Mierzym, stan. 22, AZP16-21/78
Mierzym, stan. 23, AZP16-21/79
Mierzym, stan. 24, AZP16-21/80
Mierzym, stan. 25, AZP16-21/81
Mierzym, stan. 26, AZP16-21/82
Mierzym, stan. 27, AZP16-21/83
Mierzym, stan. 28, AZP16-21/84
oki, stan. 1, AZP16-21/85
pa, stan. 5, AZP16-21/86
Brze niki, stan. 2, AZP16-21/88
Brze niki, stan. 3, AZP16-21/89
pa, stan. 6, AZP16-21/91
pa, stan. 7, AZP16-21/92
pa, stan. 9, AZP16-21/94
pa, stan. 10, AZP16-21/95
pa, stan. 11, AZP16-21/96
Strzek cino, stan. 6, AZP16-21/98
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174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.

pa, stan. 12, AZP16-21/99
pa, stan. 13, AZP16-21/100
pa, stan. 14, AZP16-21/101
pa, stan. 15, AZP16-21/102
pa, stan. 16, AZP16-21/103
pa, stan. 17, AZP16-21/104
pa, stan. 18, AZP16-21/105
Strzek cino, stan. 7, AZP16-21/113
Strzek cino, stan. 8, AZP16-21/114
Strzek cino, stan. 9, AZP16-21/115
pa, stan. 19, AZP16-21/117
pa, stan. 20, AZP16-21/118
pa, stan. 21, AZP16-21/119
pa, stan. 22, AZP16-21/120
pa, stan. 23, AZP16-21/121
pa, stan. 24, AZP16-21/122
pa, stan. 25, AZP16-21/123
pa, stan. 26, AZP16-21/124
pa, stan. 27, AZP16-21/125
pa, stan. 28, AZP16-21/126
pa, stan. 29, AZP16-21/127
wieszyno, stan. 12, AZP 16-21/128
Bardzlino, stan. 2, AZP17-20/2
Bardzlino, stan. 3, AZP17-20/3
Bardzlino, stan. 4, AZP17-20/4
Bardzlino, stan. 5, AZP17-20/5
Bardzlino, stan. 6, AZP17-20/6
Bardzlino, stan. 7, AZP17-20/7
Bardzlino, stan. 8, AZP17-20/8
Bardzlino, stan. 9, AZP17-20/9
Bardzlino, stan. 10, AZP17-20/10
Bardzlino, stan. 11, AZP17-20/11
Bardzlino, stan. 12, AZP17-20/12
Bardzlino, stan. 13, AZP17-20/13
Bardzlino, stan. 14, AZP17-20/14
Bardzlino, stan. 15, AZP17-20/15
Bardzlino, stan. 16,AZP17-20/16
Bardzlino, stan. 17, AZP17-20/17
Golica, stan. 1, AZP17-20/79
Golica, stan. 2, AZP17-20/80
Golica, stan. 3, AZP17-20/81
Golica, stan. 4, AZP17-20/82
Golica, stan. 5, AZP17-20/83
Golica, stan. 6, AZP17-20/84
Golica, stan. 7, AZP17-20/85
Golica, stan. 8, AZP17-20/86
Golica, stan. 9, AZP17-20/87
Golica, stan. 11, AZP17-20/88
Golica, stan. 12, AZP17-20/89
Golica, stan. 14, AZP17-20/90
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224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.

Golica, stan. 15, AZP17-20/91
Golica, stan. 16, AZP17-20/92
Golica, stan. 17, AZP17-20/93
Golica, stan. 18, AZP17-20/94
Golica, stan. 19, AZP17-20/95
Golica, stan. 20, AZP17-20/96
Golica, stan. 21, AZP17-20/97
Strzek cino, stan. 2, AZP17-21/1
Strzek cino, stan. 3, AZP17-21/2
Strzek cino, stan. 4, AZP17-21/3
Strzek cino, stan. 5, AZP17-21/4
Niedalino, stan. 3, AZP17-21/5
Niedalino, stan. 5, AZP17-21/7
Niedalino, stan. 6, AZP17-21/8
Niedalino, stan. 2, AZP17-21/9
Niedalino, stan. 7, AZP17-21/10
Niedalino, stan. 9, AZP17-21/12
Niedalino, stan. 10, AZP17-21/13
Niedalino, stan. 13, AZP17-21/16
Niedalino, stan. 14, AZP17-21/17
Niedalino, stan. 15, AZP17-21/18
Niedalino, stan. 16, AZP17-21/19
Niedalino, stan. 17, AZP17-21/20
Niedalino, stan. 18, AZP17-21/21
Niedalino, stan. 20, AZP17-21/23
Niedalino, stan. 21, AZP17-21/24
Niedalino, stan. 22, AZP17-21/25
Niedalino, stan. 23, AZP17-21/26
Niedalino, stan. 1, AZP17-21/28
Niedalino, stan. 25, AZP17-21/29
Niedalino, stan. 27, AZP17-21/31
Sieranie, stan. 2, AZP17-21/32
Zegrze Pomorskie, stan. 13, AZP17-21/33
Zegrze Pomorskie, stan.12, AZP17-21/34
Zegrze Pomorskie, stan. 11, AZP17-21/35
Zegrze Pomorskie, stan. 10, AZP17-21/36
Zegrze Pomorskie, stan. 9, AZP17-21/37
Zegrze Pomorskie, stan. 2, AZP17-21/39
Zegrze Pomorskie, stan. 3, AZP17-21/40
Zegrze Pomorskie, stan. 8, AZP17-21/38
Zegrze Pomorskie, stan. 7, AZP17-21/42
Zegrze Pomorskie, stan. 6, AZP17-21/43
Zegrze Pomorskie, stan. 5, AZP17-21/44
Zegrze Pomorskie, stan. 4, AZP17-21/45
Kurozw cz, stan. 1,AZP17-22/8
Kurozw cz, stan. 2, AZP17-22/9
Kurozw cz, stan. 3, AZP17-22/10
Kurozw cz, stan. 4, AZP17-22/11
Kurozw cz, stan. 5, AZP17-22/12
Kurozw cz, stan. 6, AZP17-22/22
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274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.

Kurozw cz, stan. 7, AZP17-22/23
Kurozw cz, stan. 8, AZP17-22/24
Kurozw cz, stan. 9, AZP17-22/27
Kurozw cz, stan. 10, AZP 17-22/29
Kurozw cz, stan. 11, AZP 17-22/30
Kurozw cz, stan. 13, AZP 17-22/32
Kurozw cz, stan. 14, AZP 17-22/33
Kurozw cz, stan. 15, AZP 17-22/37
Kurozw cz, stan. 16, AZP 17-22/38
Kurozw cz, stan. 17, AZP 17-22/39
Kurozw cz, stan. 18, AZP 17-22/40
Kurozw cz, stan. 19, AZP 17-22/41
Kurozw cz, stan. 20,AZP 17-22/42
Kurozw cz, stan. 24, AZP 17-22/46
Kurozw cz, stan. 25, AZP 17-22/47
Kurozw cz, stan. 26, AZP 17-22/48
Kurozw cz, stan. 27, AZP 17-22/49
Kurozw cz, stan.31, AZP 17-22/58
Kurozw cz, stan. 32, AZP 17-22/59
Kurozw cz, stan. 33, AZP 17-22/68
Kurozw cz, stan. 34, AZP 17-22/69
Kurozw cz, stan. 35, AZP 17-22/70
Rosnowo, stan. 41, AZP17-22/76
Rosnowo, stan. 42, AZP17-22/77
Rosnowo, stan. 43, AZP17-22/78
Sieranie, stan. 5, AZP18-21/5
Sieranie, stan. 6, AZP18-21/6
Zegrze Pomorskie, stan. 8, AZP18-21/7
Sieranie, stan. 7, AZP18-21/8
Sieranie, stan. 8, AZP18-21/10
Sieranie, stan. 10, AZP18-21/12
Sieranie, stan. 11, AZP18-21/13
Sieranie, stan. 12, AZP18-21/14
Sieranie, stan. 14, AZP18-21/16
Sieranie, stan. 16, AZP18-21/18
Sieranie, stan. 17, AZP18-21/19
Sieranie, stan. 18, AZP18-21/20
Zegrze Pomorskie, stan. 9, AZP18-21/21
Zegrze Pomorskie, stan. 10, AZP18-21/22
Zegrze Pomorskie, stan. 11, AZP18-21/23
Zegrze Pomorskie, stan. 12, AZP18-21/24
Zegrze Pomorskie, stan. 13, AZP18-21/25
Czaple, stan. 2, AZP18-21/26
Czaple, stan. 3, AZP18-21/27
Sieranie, stan. 20, AZP18-21/29
Sieranie, stan. 21, AZP18-21/30
Sieranie, stan. 22, AZP18-21/31
Zegrze Pomorskie, stan. 14, AZP18-21/32
Zegrze Pomorskie, stan. 16, AZP18-21/34
Zegrze Pomorskie, stan. 17, AZP18-21/35
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324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.

Zegrze Pomorskie, stan. 3, AZP18-21/36
Zegrze Pomorskie, stan. 18, AZP18-21/37
Zegrze Pomorskie, stan. 19, AZP18-21/38
Sieranie, stan. 23, AZP18-21/41
Zegrze Pomorskie, stan. 22, AZP18-21/42
Zegrze Pomorskie, stan. 23, AZP18-21/43
Zegrze Pomorskie, stan. 24, AZP18-21/44
Zegrze Pomorskie, stan. 25, AZP18-21/45
Sieranie, stan. 25, AZP18-21/47
Zegrze Pomorskie, stan. 26,AZP18-21/52
Zegrze Pomorskie, stan. 4, AZP18-22/23
Zegrze Pomorskie, stan. 5, AZP18-22/24
Kurozw cz, stan. 38, AZP 17-22/... - cmentarzysko megalityczne

W strefach WI „pe nej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej” wyklucza si wszelk
dzia alno
inwestycyjn i inn . Strefy WI obejmuj stanowiska wpisane do rejestru
zabytków i uj te w ewidencji urz du ochrony zabytków. Obowi zuje:
1) zakaz wszelkiej dzia alno ci in ynierskiej, budowlanej i innej zwi zanej z pracami
ziemnymi (np. kopanie studni, melioracji, karczunku, nasadzania drzew itd.), poza
badaniami archeologicznymi oraz pracami zabezpieczaj cymi zabytek przed
zniszczeniem, prowadzonymi na zasadach okre lonych przepisami odr bnymi
dotycz cymi ochrony zabytków,
2) zachowanie istniej cego uk adu topograficznego.
W strefach WII „cz ciowej ochrony stanowisk archeologicznych”, dopuszcza si
inwestowanie pod nast puj cymi warunkami:
1) obowi zuje wspó dzia anie w zakresie zamierze inwestycyjnych i innych zwi zanych
z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków,
2) obowi zuje przeprowadzenie archeologicznych bada ratunkowych na terenie w
granicach strefy, wyprzedzaj cych rozpocz cie prac ziemnych zwi zanych z realizacj
zamierzenia, na zasadach okre lonych przepisami odr bnymi dotycz cymi ochrony
zabytków.
W strefach WIII „ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych”
ochrona polega na prowadzeniu interwencyjnych bada archeologicznych w przypadku
podejmowania prac ziemnych. Strefy WIII obejmuj stanowiska uj te w ewidencji s by
konserwatorskiej. W strefach tych wprowadza si nast puj ce nakazy:
1) obowi zuje wspó dzia anie w zakresie zamierze inwestycyjnych i innych zwi zanych
z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków,
2) obowi zuje przeprowadzenie archeologicznych bada ratunkowych na terenie obj tym
realizacj prac ziemnych, na zasadach okre lonych przepisami odr bnymi dotycz cymi
ochrony zabytków.
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VI.
UZASADNIENIE
PRZYJ TYCH
ROZWI ZA
ORAZ SYNTEZA USTALE ZMIANY STUDIUM
(UCHWA A NR XXI/174/12 RADY GMINY WIESZYNO Z DNIA 25 PA DZIERNIKA 2012R.
W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWA
I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIESZYNO DLA ZESPO U ELEKTROWNI
WIATROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTUR TECHNICZN I KOMUNIKACYJN W OBR BIE
EWIDENCYJNYM MIERZYM)

Przyj te rozwi zania i ustalenia zosta y zainicjowane Uchwa Nr VII/48/11 Rady Gminy
wieszyno z dnia 28 kwietnia 2011r. o przyst pieniu do sporz dzania zmiany studium
uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy wieszyno dla zespo u
elektrowni wiatrowych wraz z infrastruktur techniczn i komunikacyjn w obr bie
ewidencyjnym Mierzym. Przedmiotem zmiany studium jest przeznaczenie obszarów
okre lonych w za czniku nr 1 do uchwa y pod farm elektrowni wiatrowych wraz z
niezb dn infrastruktur techniczn i komunikacyjn .
Procedura opracowania zmiany studium spe nia wymogi Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2012r. poz. 647) oraz
Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu
studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Energetyka wiatrowa jest jedn z najszybciej rozwijaj cych si bran y produkuj cych
odnawialn energi elektryczn . Bior c pod uwag trosk o rodowisko naturalne oraz nasze
zobowi zania zwi zane z ratyfikacj Protoko u z Kioto oraz przyst pieniem Polski do Unii
Europejskiej, Minister Gospodarki zobowi za zak ady energetyczne do zakupu energii
pochodz cej ze róde odnawialnych. Udzia ten zwi kszany jest w ka dym roku i ma
osi gn 15% w 2020 roku. Dla gminy wieszyno lokalizacja farm wiatrowych b dzie mia a
równie wymiar ekonomiczny- wp ywy z podatków.
W celu ochrony terenów przyleg ych do wyznaczonych w studium obszarów rolniczej
przestrzeni produkcyjnej, na których dopuszcza si lokalizacje elektrowni wiatrowych wraz z
niezb dna infrastruktur techniczn , zaleca si sytuowanie urz dze do produkcji energii
elektrycznej z wiatru w taki sposób, aby ich potencjalna uci liwo zawiera a si we
wskazanym rysunkiem zmiany studium obszarze okre lonym granicami zmiany.
Szczegó owe lokalizacje elektrowni b
okre lone na etapie sporz dzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
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VII.
UZASADNIENIE
PRZYJ TYCH
ROZWI ZA
ORAZ SYNTEZA USTALE ZMIANY STUDIUM
(UCHWA A NR XXX/253/13 RADY GMINY WIESZYNO Z DNIA 7 MAJA 2013R.
W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWA
I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
WIESZYNO DLA CMENTARZA
KOMUNALNEGO WRAZ ZE ZWI ZAN Z NIM STREF OCHRONN ORAZ INFRASTRUKTUR
TECHNICZN I KOMUNIKACYJN W OBR BIE EWIDENCYJNYM WIESZYNO)

Przyj te rozwi zania i ustalenia zosta y zainicjowane Uchwa Nr XV/113/12 w dniu 26
stycznia 2012r. o przyst pieniu do sporz dzania zmiany studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy wieszyno dla cmentarza komunalnego wraz ze
zwi zan z nim stref ochronn oraz infrastruktur techniczn i komunikacyjn w obr bie
ewidencyjnym wieszyno. Przedmiotem zmiany studium jest przeznaczenie obszaru
okre lonego w za czniku nr 1 i 4 do uchwa y pod teren projektowanego cmentarza wraz z
jego stref ochrony sanitarnej oraz niezb dn infrastruktur techniczn i komunikacyjn .
Procedura opracowania zmiany studium spe nia wymogi Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z pó n.
zm.) oraz Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie
zakresu projektu studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy.
Zgodnie z przepisami o cmentarzach i chowaniu zmar ych oraz wyrokiem Naczelnego S du
Administracyjnego z 11 pa dziernika 2012 r., sygn. akt II OSK 1390/11, teren
projektowanego cmentarza wraz z jego strefami ochrony sanitarnej wyznacza si w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z pó n. zm.) plan
miejscowy nie mo e narusza ustale studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. Poniewa obowi zuj ce studium nie uwzgl dnia o przeznaczenia
terenu pod projektowany cmentarz wraz z jego strefami ochrony sanitarnej w zwi zku z
powy szym nale o sporz dzi przedmiotow zmian studium.
Szczegó owe ustalenia w zakresie lokalizacji projektowanego cmentarza wraz z jego strefami
ochrony sanitarnej oraz przeznaczeniem terenów znajduj cych si w strefach b
okre lone
na etapie sporz dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
WIESZYNO – tekst jednolity

VIII.
UZASADNIENIE
PRZYJ TYCH
ROZWI ZA
ORAZSYNTEZA USTALE ZMIANY STUDIUM
(UCHWA A NR VII/23/15 RADY GMINY WIESZYNO Z DNIA 26.02.2015 R.
W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWA
I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIESZYNO DLA FARMY ELEKTROWNI
WIATROWYCH W OBR BACH EWIDENCYJNYCH GIEZKOWO, DUNOWO, STRZEK CINO I
WIESZYNO)

Przyj te rozwi zania i ustalenia zosta y zainicjowane Uchwa Nr XXXV/320/13 Rady
Gminy wieszyno z dnia 28 listopada 2013r. o przyst pieniu do sporz dzania zmiany
studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy wieszyno dla
farmy elektrowni wiatrowych w obr bach ewidencyjnych Giezkowo, Dunowo, Strzek cino i
wieszyno. Przedmiotem zmiany studium jest przeznaczenie obszaru okre lonego w
za czniku nr 1 i 4 do uchwa y pod farm elektrowni wiatrowych wraz z niezb dn
infrastruktur techniczn i komunikacyjn .
Procedura opracowania zmiany studium spe nia wymogi Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z pó n.
zm.) oraz Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie
zakresu projektu studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy.
Szczegó owe ustalenia w zakresie lokalizacji projektowanej farmy elektrowni wiatrowych
wraz ze strefami ochronnymi elektrowni wiatrowych, zwi zanymi z ograniczeniami w
zabudowie oraz w zagospodarowaniu i u ytkowaniu terenu b
okre lone na etapie
sporz dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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UZASADNIENIE
Niniejszą uchwałę podejmuje się na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.).
Na obszarze objętym opracowaniem gmina Świeszyno posiada studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dotychczasowy zapis w obowiązującym
studium wskazywał przeznaczenie terenów jako rolniczą przestrzeń produkcyjną, istniejące
tereny użytków zielonych, strefa identyfikacji terenów wymagających opracowania planu
miejscowego dla rozwoju parków technologicznych i miejsc pracy poza rolnictwem. W obszarze
tym przebiegają linie energetyczne 200 kV i 100 kV oraz planowany jest przebieg trasy
szybkiego ruchu
S-11. W związku z występowaniem ww. linii energetycznych oraz uzgodnionej trasy S-11 ( dla
tego przebiegu wydano już prawomocną decyzję środowiskową) teren ten nie jest wskazany
jako rezerwa pod budownictwo mieszkaniowe niskiej intensywności ( jednorodzinne). Na tym
obszarze tym nie przewidywano dotychczas lokalizacji elektrowni wiatrowych. Do Wójta Gminy
Świeszyno zwróciły się Oleckie Elektrownie Wiatrowe Kot Sp. j. z wnioskiem o zmianę studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwalenie dwóch
planów zagospodarowania przestrzennego na potrzeby realizacji zespołu elektrowni
wiatrowych. Po przeanalizowaniu tego wniosku stwierdzono jego zasadność i zgodność
krajowym i unijnym ustawodawstwem. Konieczne było zatem sporządzenie zmiany studium.
Proponowane zapisy studium dopuszczają budowę zespołu elektrowni wiatrowych z
pozostawieniem funkcji rolniczej terenów.
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Świeszyno dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach ewidencyjnych Giezkowo,
Dunowo, Strzekęcino i Świeszyno podjęto na podstawie Uchwały Nr XXXV/320/13 Rady Gminy
Świeszyno w dniu 28 listopada 2013r. Przedmiotem zmiany studium jest przeznaczenie
obszarów określonych w załączniku nr 1 do uchwały pod farmę elektrowni wiatrowych wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.
Zmiana studium zawiera ustalenia wynikające z art. 10 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym i został sporządzony z uwzględnieniem standardów w
zakresie zakresu tekstu studium i rysunku, ustanowionych Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 28.04.2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233).
Tryb sporządzania zmiany studium został przeprowadzony zgodnie z obowiązującą procedurą
narzuconą art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( projekt został
zaopiniowany i uzgoniony z oraganami wskazanymi w ustawie) i spełnia obowiązujące w tym
zakresie warunki.
Informacje o rozpoczęciu i przebiegu procedury publikowane były na stronie internetowej gminy
Świeszyno, w prasie lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń wszystkich sołectw objetych
opracowaniem.
Projekt rysunku zmiany studium został sporządzony na kopii mapy, o której mowa w §5 ust. 1
Rozporządzenia w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, zawierającej obszar objęty opracowaniem wraz z
jego niezbędnym otoczeniem. Wyrys obszaru objętego zmianą studium stanowi załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
Projekt zmiany studium był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 1 do 22 września
2014r. w Urzędzie Gminy Świeszyno. Dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie zmiany
studium ustaleniami przeprowadzono w dniu 8 września 2014r. Uwagi można było składać do
dnia 13 października 2014r. Do projektu zmiany studium nie wniesiono uwag w wyznaczonym
terminie, a załącznik nr 2 do niniejszej uchwały stanowi obligatoryjne rozstrzygnięcie w sprawie
ich rozpatrzenia.
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Ujednolicony tekst i rysunek studium, wymagane na podstawie §8 ust. 3 Rozporządzenia w
sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, stanowią odpowiednio załącznik nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.
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