
Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 69  - 6311 -  Poz. 1343 
 

1343 

 

UCHWAIA Nr 229łXLł2ŃńŃ 

RAŚY GMINY GAĆ 

z dnia 20 maja 2010 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

farmy wiatrowe– w gminie Gać - obszar ”oJudniowy 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ 
U. Nr 142 z 2001 rŁ, ”ozŁ 1591 z ”óuniejszymi 
zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717  

z ”óuniejszymi zmianami) oraz po stwierdzeniu 

zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL  
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Gać, uchwalonego uchwaJą Nr 88/XVII/2000 Rady 

Gminy Gać z dnia 25 wrze`nia 2000 rŁ wraz 
z ”óuniejszą zmianą, Rada Gminy Gać uchwala co 
nastę”uje: 

CźĘ_Ć IŁ 

PRźśPISY OGÓLNś 

§ 1Ł 1Ł Uchwala się miejscowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej 

w gminie Gać - obszar ”oJudniowyŁ 

2Ł Plan obejmuje obszar o ”owierzchni okoJo 
190,40 ha, ”oJowony w miejscowo`ciach Gać, Ostrów 
i Mikulice, ”omiędzy zabudowanymi terenami wsi od 

strony ”óJnocnej a granicą administracyjną z gminą 

KaLczuga od strony ”oJudniowejŁ 

§ 2Ł 1Ł źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu, wykonany na 

mapie w skali 1: 2 000; 

2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o s”osobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji 

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

2Ł Rysunek ”lanu stanowi integralną czę`ć 
uchwaJy i obowiązuje w zakresie zastosowanych na 

nim oznaczeLŁ  

§ 3Ł 1Ł W granicach ”lanu wyznacza się tereny 
o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 

1) PEW - tereny produkcyjne - lokalizacji 

elektrowni wiatrowych, w tym PEW1 i PEW2; 

2) I ｦ tereny infrastruktury technicznej,  

3) KD ｦ tereny dróg ”ublicznych, w tym KŚ1  
i KD2; 

4) KDW ｦ tereny dróg wewnętrznych; 

5) R/KS - tereny rolnicze, tymczasowe tereny 

komunikacji, w tym od R/KS1 do R/KS9; 

6) R - tereny rolnicze, w tym od R1 do R4. 

2Ł Linie rozgraniczające tereny, o których mowa 
w ustŁ 1 obowiązują zgodnie z ”rzebiegiem 
oznaczonym na rysunku ”lanu, z zastrzeweniem  
§ 9 ustŁ 2 ”kt 1Ł 

§ 4Ł 1Ł Przy zagos”odarowaniu terenów 
objętych ”lanem nalewy uwzględnić: 

1) ”rzebiegi istniejących sieci oraz lokalizację 
urządzeL infrastruktury technicznej, ”o”rzez 
zachowanie wymaganych ”rze”isami odlegJo`ci 
lokalizowanych obiektów budowlanych od tych 
sieci i urządzeL, a w ”rzy”adku wystę”ujących 
kolizji zabez”ieczenie, zmianę trasy lub 
”rzebudowę sieci w dostosowaniu do 

planowanego zagospodarowania terenu 

objętego ”lanem; 

2) lokalizację nieczynnego odwiertu gazowego 
(KaLczuga-26), zlokalizowanego w rejonie 

terenu PśW1, od którego obowiązuje zakaz 
lokalizacji obiektów i urządzeL w strefie  
o promieniu 5,0 m. 

2Ł Na terenie objętym ”lanem do”uszcza się: 

1) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej, 

które nie są związane z obsJugą terenów 
objętych ”lanem, ”od warunkiem, we nie 
ograniczy to mowliwo`ci zagos”odarowania 
tych terenów zgodnie z ”ozostaJymi ustaleniami 
planu; 

2) lokalizację masztów antenowych oraz 
zagos”odarowanie terenu związane  
z prowadzeniem prac poszukiwawczych, tj. 

badaL geofizycznych, wierceL za ro”ą i gazem 

na ”owierzchni nie większej niw 0,5 ha, ”od 
warunkiem, we nie w”Jynie negatywnie na 
funkcjonowanie elektrowni wiatrowych oraz 

będzie zgodne z ”ozostaJymi ustaleniami ”lanuŁ 

3Ł Śostę”no`ć komunikacyjna terenów 
rolniczych R oraz terenów ”rodukcji energii wiatrowej 
PśW z kierunku ”oJudniowego, z drogi wojewódzkiej 
relacji IaLcut ｦ vurawica, ”o”rzez drogi na terenie 

gminy KaLczuga i w granicach planu poprzez drogi 

”ubliczne oznaczone symbolami: KŚ1 i KŚ2 (istniejące 
drogi gminne) oraz drogę wewnętrzną oznaczoną 
symbolem KDW.  
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4Ł źasady budowy i rozbudowy systemów 
infrastruktury technicznej: 

1) zao”atrzenie w energię elektryczną  
i odprowadzenie wytworzonej energii do 

istniejącej sieci elektroenergetycznej 110 kV 
relacji IaLcut ｦ Przeworsk, w tym mowliwe 
”o”rzez stację transformatorowo-rozdzielczą 
(GPź) lokalizowaną w Kosinie lub do sieci 
elektroenergetycznej wysokiego na”ięcia,  
w tym mowliwe ”o”rzez GPź lokalizowany ”rzy 
drodze wojewódzkiej relacji IaLcut ｦ vurawica, 
w gminie KaLczuga; 

2) rozbudowa i budowa nowych sieci 

elektroenergetycznych niskiego, `redniego  
i wysokiego na”ięcia, na”owietrznych lub 
kablowych mowliwa w granicach wszystkich 

terenów objętych ”lanem; 

3) od”rowadzenie wód o”adowych i rozto”owych 
z utwardzonych terenów komunikacji do 
rowów lub cieków wodnych, w s”osób 
nie”owodujący ”rzenikania 
”onadnormatywnych zanieczyszczeL do wód 
i gruntówŁ 

5. Usuwanie od”adów - zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w gminie Gać, stosownie do rodzaju 
”rowadzonej dziaJalno`ciŁ 

§ 5Ł 1Ł Ustanawia się ochronę konserwatorską 
stanowisk archeologicznych ”oJowonych w granicach 
”lanu (oznaczenia wedJug kart ewidencji stanowisk 
Podkar”ackiego Wojewódzkiego Konserwatora 
źabytków): 

- stanowisko 5-AZP.104-80/20, 

- stanowisko 8-AZP.104-80/68, 

- stanowisko 9-AZP.104-80/141. 

2. Zasady zagospodarowania i warunki 

zabudowy stanowisk archeologicznych zgodne 

z ustaleniami dla ”oszczególnych terenów, na którym 
stanowisko wystę”ujeŁ 

CźĘ_Ć IIŁ 

PRźśPISY SźCźśGÓIOWś 

§ 6Ł 1Ł Przeznaczenie terenów oznaczonych 
symbolami PEW1 i PEW2 - tereny produkcyjne, 

lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

2. Warunki zabudowy i zasady 

zagos”odarowania terenów PśW: 

1) kawdy teren nalewy zagos”odarować jako jedną 
dziaJkę budowlaną ”od lokalizację jednej 
elektrowni wiatrowej - wiewy elektrowni, 
urządzeL technicznych i technologicznych 
związanych z jej funkcjonowaniem oraz 
terenów komunikacji wewnętrznej, ”rzy czym 
elementy elektrowni (`migJa) mogą znajdować 
się ”oza terenem PśW, na wysoko`ci nie 
mniejszej niw 20,0 m, liczonej od ”oziomu 
terenu; 

2) wysoko`ć elektrowni (z ”odniesionym `migJem) 
nie większa niw 150,0 m, 

3) ”owierzchnia zagos”odarowana ”od lokalizację 
wiewy elektrowni, urządzenia budowlane oraz 

komunikację wewnętrzną mowe stanowić nie 
więcej niw 0,50 ha, w granicach jednego terenu 

PEW; 

4) haJas emitowany ”rzez elektrownię nie mowe 
”rzekroczyć maksymalnego do”uszczalnego 
”oziomu okre`lonego w obowiązujących 
przepisach dla zabudowy zagrodowej, poza 

terenami, które w miejscowych planach 

zagos”odarowania ”rzestrzennego zostaJy 
przeznaczone na tereny rolnicze, z zakazem 

lokalizacji budynków mieszkalnych i nie dalej 
niw 350,0 m od granicy terenów PśW; 

5) na jednym terenie nalewy za”ewnić od 1 do  

2 miejsc postojowych;  

6) dla obiektów zakwalifikowanych zgodnie  
z zobowiązującymi ”rze”isami jako ”rzeszkody 
lotnicze nalewy zastosować wymagane tymi 
przepisami oznakowania; 

7) kolorystyka wszystkich elektrowni jednolita, nie 

”owodująca ich nadmiernej ekspozycji 

w otoczeniu; 

8) zakazuje się wykorzystywania budowli jako 
no`ników reklam, za wyjątkiem symboli 
związanych z elektrownią (logo inwestora, 
producenta). 

§ 7Ł 1Ł Przeznaczenie terenu oznaczonego 
symbolem I - tereny infrastruktury technicznej. 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) na terenie do”uszcza się lokalizację: masztu do 
”omiarów ”rędko`ci wiatru i stacji bazowej 
telefonii komórkowej; 

2) teren nalewy zagos”odarować jako jedną dziaJkę 
budowlaną, 

3) ”owierzchnia zagos”odarowana ”od lokalizację 
budowli oraz komunikację wewnętrzną mowe 
stanowić nie więcej niw 50% ”owierzchni 
terenu; 

4) na jednym terenie nalewy za”ewnić od 1 do  
2 miejsc postojowych;  

5) dla obiektów zakwalifikowanych zgodnie  
z zobowiązującymi ”rze”isami jako ”rzeszkody 
lotnicze nalewy zastosować wymagane tymi 
przepisami oznakowania; 

6) zakazuje się wykorzystywania budowli jako 
no`ników reklam, za wyjątkiem symboli 
związanych z elektrownią (logo inwestora, 
producenta). 

§ 8Ł 1Ł Przeznaczenie terenów oznaczonych 
symbolami KD1 i KD2 - odcinki dróg ”ublicznychŁ 
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2Ł źasady zagos”odarowania terenów: 

1) drogi klasy dojazdowej; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 15,0 m, 
z ”oszerzeniem w rejonie skrzywowaL, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

3) do”uszcza się lokalizowanie `ciewki rowerowejŁ 

§ 9Ł 1Ł Przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem KDW - droga wewnętrzna dojazdowa do 
”ól, z tymczasowym wykorzystaniem do obsJugi 
komunikacyjnej terenów elektrowni wiatrowych, na 
czas ich montawu, konserwacji i demontawuŁ 

2Ł źasady zagos”odarowania terenów: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
nie mniejsza niw 5,0 m i nie większa niw 8,0 m  
z ”oszerzeniem w rejonie skrzywowaL; 

2) szeroko`ć jezdni nie mniejsza niw 4,5 m; 

3) do”uszcza się lokalizowanie `ciewek 
rowerowych. 

§ 10Ł 1Ł Przeznaczenie terenów oznaczonych 

symbolami od R/KS1 do R/KS9 - tereny rolnicze 

z tymczasowym ”rzeznaczeniem ”od komunikacjęŁ 

2Ł źasady zagos”odarowania terenów: 

1) tereny rolnicze z zakazem zabudowy, nalewy 
zagos”odarować tymczasowo jako ”lace 
komunikacji wewnętrznej, związane  
z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych na 

terenach PśW, na czas montawu, demontawu  
i prac konserwacyjnych elektrowni, 

2) ”owierzchnia ”laców utwardzona w s”osób 
umowliwiający ”rzywrócenie warto`ci 
uwytkowej gruntów dla ”rodukcji rolnejŁ 

§ 11Ł 1Ł Przeznaczenie terenów oznaczonych 
symbolami od R1 do R4 ｦ tereny rolnicze. 

2Ł źasady zagos”odarowania terenów: 

- zakazuje się lokalizowania zabudowyŁ 

§ 12Ł Ustala się 30% stawkę sJuwącą naliczeniu 
jednorazowych o”Jat za wzrost warto`ci 
nieruchomo`ci, w związku z uchwaleniem planu. 

CźĘ_Ć III 

PRźśPISY KOKCOWś 

§ 13Ł Uchyla się uchwaJę Nr 99łXIXł2008 
Rady Gminy Gać z dnia 30 czerwca 2008 rŁ  
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowych 
”lanów zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów 
farmy wiatrowej w gminie Gać w czę`ci dotyczącej 
obszaru ”oJowonego w ”oJudniowej czę`ci gminy 
”omiędzy terenami zabudowanymi miejscowo`ci Gać, 
Ostrów i Mikulice a granicą administracyjna z gminą 
KaLczuga, okre`lonego na zaJączniku nr 2 do tej 
uchwaJy i nie objętej niniejszą uchwaJąŁ 

§ 14Ł Wykonanie uchwaJy zleca się Wójtowi 
Gminy GaćŁ 

§ 15Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

śmil PacuJa 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr 229łXLł2010 

Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2010 rŁ 
 

 

 

Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie  

zagos”odarowania ”rzestrzennego farmy wiatrowe– w gminie Gać -  
obszar ”oJudniowy, inwestyc–i z za—resu infrastru—tury technicznej,  

—tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 
 

 

 

1. Finansowanie zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej nalewących do 
zadaL wJasnych gminy (dróg ”ublicznych) będzie 
odbywać się ze `rodków wJasnych gminy lub ze 

`rodków ”rywatnych i `rodków Unii śuro”ejskiejŁ 

2Ł NakJady ”onoszone na realizację wwŁ 
inwestycji będą od”owiednio zagwarantowane 
w wieloletnim ”lanie inwestycyjnym oraz w budwecie 
gminy, z uwzględnieniem wykorzystania `rodków 
”ozabudwetowych.  

 

CźĘ_Ć IVŁ 

PODSUMOWANIE 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO FARMY WIATROWEJ W GMINIE 

GAĆ ｦ OBSźAR POIUŚNIOWY 

uchwalonego uchwaJą Nr 229łXLł2ŃńŃ  
Rady Gminy Gać z dnia 2ń ma–a 2ŃńŃ rŁ  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego farmy wiatrowe– w gminie Gać ｦ 

obszar ”oJudniowyŁ 

 

Sporządzono na podstawie art. 55 ust. 3 
ustawy z dnia 3 paudziernika 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o `rodowisku i jego ochronie, udziale 
spoJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach 
oddziaJywania na `rodowisko. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

”rzestrzennego farmy wiatrowej w gminie Gać - 

obszar ”oJudniowy obejmuje teren o ”owierzchni okoJo 
190,40 ha, ”oJowony w miejscowo`ciach Gać, Ostrów 
i Mikulice, ”omiędzy terenami zabudowy wsi od 
strony ”óJnocnej a granicą z gminą KaLczuga od 
strony ”oJudniowejŁ 

W ”lanie ustala się tereny ”od lokalizację 
elektrowni wiatrowych, teren infrastruktury pod 

lokalizację masztu do ”omiarów ”rędko`ci wiatru lub 
anteny telefonii komórkowej, tereny rolnicze 
z tymczasowym ”rzeznaczeniem ”od komunikację - 

tymczasowe ”lace komunikacji wewnętrznej, 
związane z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, 
tereny dróg ”ublicznych (”oszerzenie istniejących dróg 
gminnych) oraz tereny dróg wewnętrznych, 
dojazdowych do ”ól, z tymczasowym wykorzystaniem 

do obsJugi komunikacyjnej elektrowniŁ PozostaJe 

tereny objęte ”lanem to obszary rolnicze z zakazem 
zabudowy, które zostaJy objęte ”lanem dla 
zabez”ieczenia ich ”rzed lokalizacją zabudowy, 
w szczególno`ci budynków mieszkalnych, z uwagi na 

emitowany ”rzez elektrownie wiatrowe haJas, który 
jak ustalono w ”lanie, nie mowe ”rzekraczać 
maksymalnych do”uszczalnych ”oziomów haJasu dla 
zabudowy zagrodowej, tj. 45dB, poza granicami 

objętymi ”lanami miejscowymi z zakazem zabudowy ｦ 

na terenie gminy Gać i gminy KaLczugaŁ 

Rozwiązania alternatywne 

Inicjatywę ”lanistyczną ”odjęto na wniosek 
inwestora, w związku z zamiarem lokalizacji w gminie 

Gać zes”oJu elektrowni wiatrowychŁ Wykonane ”rzez 
wnioskodawcę, badania siJy wiatru wykazaJy 
korzystne warunki dla lokalizacji tego typu inwestycji. 

Wskazanie konkretnych terenów ”od budowę 
elektrowni wiatrowych nastą”iJo ”o ”rze”rowadzeniu 
szczegóJowych analiz mowliwo`ci ich lokalizacji 
(alternatywne lokalizacje), które dotyczyJy: 

- badaL warunków anemologicznych - 

o”racowano wstę”ną ”rognozę ”rodukcji 
energii dla farmy wiatrowej (wchodzącej  
w skJad większej farmy ｭHusówｬ) która 
wykazaJa zasadno`ć realizacji inwestycji, 

- istniejącego zagos”odarowania terenów gminy, 
w tym ”oJowenia w stosunku do istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej ｦ wybrano tereny 

niezainwestowane ”oJowone w znacznej 
odlegJo`ci od osad wiejskich; mowliwo`ci 
skomunikowania terenów ”od lokalizację wiew 
elektrowni w s”osób wykorzystujący istniejące 
drogi, w tym dojazdy gos”odarcze do ”ól, 
warunków lokalizacji wiew elektrowni  
w stosunku ”rzebiegu istniejących sieci  
i urządzeL infrastruktury technicznej, 

- mowliwo`ci lokalizacji inwestycji w odniesieniu 
do obowiązujących w Gminie Gać kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów ｦ 

wybrano tereny, które do”uszczają lokalizację 
elektrowni wiatrowych i nie kolidują z innym 
”referowanym ”rzeznaczeniem okre`lonym  
w Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Gać 
oraz planach miejscowych, 

- wystę”owania obszarów chronionych, które 
mogJyby wykluczyć mowliwo`ć lokalizacji 
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elektrowni ｦ wybrano tereny ”oJowone ”oza 
wielkoprzestrzennymi formami ochrony 

przyrody, dla potrzeb Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego terenu farm 

wiatrowych, zostaJo s”orządzone opracowanie 

ekofizjograficzne podstawowe, 

- badano ”oJowenie elektrowni w stosunku do 
tras ”rzelotów ”taków, wykluczając kolizję 
w tym zakresie - zostaJa o”racowana ｭOpinia 

ornitologiczna dla elektrowni wiatrowych 

lokalizowanych w rejonie Markowejｬ, 

- kolejnym ograniczeniem warunkującym 
lokalizację inwestycji byJy s”rawy 
wJasno`ciowe, ”ozyskanie terenów ”od 
lokalizację inwestycji, które równiew miaJy 
w”Jyw na ostateczny wybór lokalizacjiŁ 

Te wszystkie dziaJania miaJy na celu wskazanie 
najkorzystniejszego wariantu lokalizacji elektrowni 

wiatrowych. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego zostaJ o”racowany na ”odstawie 
uchwaJy Rady Gminy Gać IaLcut Nr 99łXIXł2008  
z dnia 30 czerwca 2008 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do 
s”orządzenia miejscowych ”lanów zagos”odarowania 

”rzestrzennego terenów farmy wiatrowej w gminie 

GaćŁ 

Ustalenia ”lanu są zgodnie z ustaleniami 
Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy Gać uchwalonego uchwaJą  
Nr 88łXVIIł2000 Rady Gminy Gać z dnia 25 wrze`nia 
2009 r. wraz z ”óuniejszą zmianąŁ 

Projekt ”lanu wraz z niezbędnymi dokumentami 
”lanistycznymi, w tym ”rognozą oddziaJywania na 
`rodowisko oraz ”rognozą skutków finansowych 
zostaJ o”racowany zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z p. zm.) oraz 

roz”orządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003 r., poz. 1587). 

Projekt ”lanu zostaJ s”orządzony  
z dochowaniem obowiązujących ”rocedur: 

- zawiadomiono na ”i`mie o ”odjęciu uchwaJy  
o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia ”lanu 
stosowne organy u”owawnione do o”iniowania  
i uzgadniania projektów ”lanów miejscowych, 
zamieszczono obwieszczenia na tablicy 

ogJoszeL, w BIP oraz ogJoszenie w prasie - 

wrzesieL 2008 rŁ; 

- ”rojekt ”lanu o”racowano uwzględniając 
zJowone wnioski organów, 

- od osób fizycznych wnioski do ”lanu nie 
w”JynęJy; 

- do projektu ”lanu w”JynęJy wnioski od 
PaLstwowego Powiatowego Ins”ektora 
Sanitarnego (pismo z dnia 18.09.2008 r., znak 

PSNZ.4612-06/08) oraz wnioski Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie WydzŁ 
_rodowiska i Rolnictwa - zostaJy uwzględnione 
w projekcie planu (pismo z dnia 25.09.2008 r., 

znak _RŁIV-0718-2/124/08), na etapie zbierania 

wniosków do ”rojektu ”lanu nie obowiązywaJa 
ustawa z dnia 3 ”audziernika 2008 rŁ 
o udostę”nianiu informacji o `rodowisku i jego 
ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie 
`rodowiska oraz o ocenach oddziaJywania na 
`rodowisko; 

- w dniu 8Ł12Ł2008 rŁ wystą”iono do 
Regionalnego Śyrektora Ochrony _rodowiska  
w Rzeszowie (RŚO_) oraz PaLstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Przeworsku (PPIS) o uzgodnienie zakresu 

”rognozy oddziaJywania na `rodowisko; 

- ”rojekt zostaJ zao”iniowany ”ozytywnie ”rzez 
Gminną Komisję Urbanistyczno-

Architektoniczną Gminy Gać i inne organy 
uprawnione do opiniowania projektu planu oraz 

uzgodniony z organami uprawnionymi do 

uzgadniania ”rojektu, w tym RŚO_ (”ismo  
z dnia 20.08.209 r.) i PPIS (postanowienie  

z dnia 12.06.2009 r., znak PSNZ.4612-12/09) 

ｦ okres o”iniowania i uzgodnieL ｦ marzec ｦ 

”audziernik 2009 rŁ; 

- do ”rojektu ”lanu uzyskano zgodę Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę 
”rzeznaczenia gruntów rolnych na cele 

nierolnicze; (decyzja z dnia 25.08.2009 r., znak 

GZ.tr.057-602-361/09); 

- ”rojekt ”lanu wraz z ”rognozą oddziaJywania na 
`rodowisko zostaJ wyJowony do ”ublicznego 
wglądu w dniach od 28 wrze`nia do  
19 ”audziernika 2009 rŁ, o wyJoweniu ”rojektu 
zawiadomiono w s”osób zwyczajowo ”rzyjęty 
w gminie, ”o”rzez ogJoszenie w BIP, w prasie 

oraz obwieszenia na tablicach ogJoszeL; 

- w dniu 19 ”audziernika 2009 rŁ odbyJa się 
dyskusja ”ubliczna nad rozwiązaniami 
”rzyjętymi w projekcie planu; 

- w wyniku wyJowenia do ”ublicznego wglądu do 
”rojektu ”lanu ani ”rognozy oddziaJywania na 
`rodowisko nie w”JynęJy uwagi; 

Informacja dotycząca s”osobu uwzględnienia 
uwag zawartych w ”rognozie oddziaJywania na 
`rodowisko 

W o”racowanej ”rognozie oddziaJywania na 
`rodowisko nie ”rzedstawiono uwag dotyczących 
rozwiązaL ”lanistycznych i skutków ich realizacji, 
które wymagaJy uwzględnieniaŁ Prognoza w ”eJni 
”ozytywnie ocenia rozwiązania ”rzyjęte w ”rojekcie 
”lanuŁ Przy s”orządzaniu ”lanu uwzględniono 
uwarunkowania przyrodnicze i zalecenia wynikające  
z o”racowaL ekofizjograficznych wykonanych dla 
terenu objętego Ponadto w toku staJej ws”óJ”racy  
i ”rowadzonych konsultacji autorów ”lanu i ”rognozy, 
”rzyjęto najkorzystniejsze rozwiązania za”ewniające 
ochronę `rodowiska i czJowiekaŁ 
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Informacja dotycząca s”osobu uwzględnienia 
uwag wniesionych ”rzez organy o których mowa 
w art. 57 i 58 ww. ustawy 

- ”rojekt ”lanu wraz z ”rognozą oddziaJywania na 
`rodowisko zostaJ uzgodniony bez uwag przez 

PaLstwowego Powiatowego Ins”ektora 
Sanitarnego w Przeworsku postanowieniem  

z dnia 24 kwietnia 2009 r., znak PSNZ.4612-

6/09; po przekazaniu projektu planu do 

ponownego uzgodnienia (z uwagi na 

wprowadzone zmiany w projekcie planu) 

uzyskano pozytywne uzgodnienie ｦ bez uwag - 

postanowieniem z dnia 12.06.2009 r., znak 

PSNZ.4612-12/09; 

- ”rojekt ”lan wraz z ”rognozą oddziaJywania na 
`rodowisko zostaJ zao”iniowany bez uwag 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

_rodowiska w Rzeszowie (o”inia z dnia  
20 sier”nia 2009 rŁ, znak RŚO_-18-WOO_-

7048-5-42/09/ap). 

Metody i częstotliwo`ć ”rowadzenia 
monitoringu skutków realizacji ”ostanowieL 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Monitoringu skutków realizacji miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego farmy 

wiatrowej w gminie Gać ｦ obszar ”oJudniowy nalewy 
dokonywać zgodnie z artŁ 32 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p. zm.) 

w ramach oceny zmian zachodzących  
w zagospodarowaniu przestrzennym (stopnia realizacji 

inwestycji w oparciu o plan miejscowy) oraz oceny 

aktualno`ci tego ”lanuŁ Oceny te ”owinny być 
dokonywane ”rzez wójta Gminy Gać nie rzadziej niw 
raz w okresie kadencji Rady Gminy a ich wyniki 

przedstawiane Radzie Gminy. 

Po zrealizowaniu budowy obiektów elektrowni 
wiatrowych - nalewy ”rowadzić monitoring w zakresie 

”oziomu haJasu - s”rawdzenie ”oziomu haJasu na 
granicy obszarów wyznaczonych w planie 

miejscowym jako tereny rolnicze bez prawa do 

zabudowy (orientacyjny zasięg izofony 45dB), 

Monitorowanie oddziaJywania ”rzedsięwzięcia 
na `rodowisko, mowe zostać ”rze”rowadzone 
w o”arciu o PaLstwowy Monitoring _rodowiska 
wykonywany ”rzez Wojewódzki Ins”ektorat Ochrony 
_rodowiskaŁ 

Monitoring awifauny musi uwzględniać 
wytyczne Rady Ochrony Przyrody przy Wojewodzie 

Podkar”ackim (obowiązujące w dacie ”rowadzenia 

monitoringu). 

W trakcie s”orządzania ”lanu nie zachodziJa 
”otrzeba ”rze”rowadzenia ”ostę”owania dotyczącego 
transgranicznego oddziaJywania na `rodowisko, gdyw 
ustalenia ”lanu nie s”owodują mowliwo`ci takiego 
oddziaJywaniaŁ 

 

UZASADNIENIE 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO FARMY WIATROWEJ W GMINIE 

GAĆ ｦ OBSźAR POIUŚNIOWY 

uchwalonego uchwaJą Nr 229łXLł2ŃńŃ Rady Gminy 
Gać z dnia 2Ń ma–a 2ŃńŃ rŁ w s”rawie mie–scowego 

planu zagospodarowania przestrzennego farmy 

wiatrowe– w gminie Gać ｦ obszar ”oJudniowyŁ 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego zostaJ o”racowany na ”odstawie 
uchwaJy Rady Gminy Gać Nr 99łXIXł2008 z dnia  
30 czerwca 2008 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do 
s”orządzenia miejscowych ”lanów zagos”odarowania 
przestrzennego terenów farmy wiatrowej w gminie 

GaćŁ 

Projekt ”lanu wraz z niezbędnymi dokumentami 
”lanistycznymi, w tym ”rognozą oddziaJywania na 
`rodowisko oraz ”rognozą skutków finansowych 
zostaJ o”racowany zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z p. zm.) oraz 

roz”orządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003 r., poz. 1587).  

W procesie opracowania projektu planu 

za”ewniony zostaJ udziaJ s”oJeczeLstwa zgodnie  
z wymogami obowiązujących ”rze”isów ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w związku z artŁ 54 ustŁ 3 ustawy  
z dnia 3 ”audziernika 2008 rŁ o udostę”nianiu 
informacji o `rodowisku i jego ochronie, udziale 
s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach 
oddziaJywania na `rodowiskoŁ  

Projekt ”lanu zostaJ s”orządzony  
z dochowaniem obowiązujących ”rocedur: 

- zawiadomiono na ”i`mie o ”odjęciu uchwaJy  
o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia ”lanu 
stosowne organy u”owawnione do o”iniowania  
i uzgadniania ”rojektów ”lanów miejscowych, 
zamieszczono obwieszczenia na tablicy 

ogJoszeL, w BIP oraz ogJoszenie w prasie - 

wrzesieL 2008 rŁ; 

- ”rojekt ”lanu o”racowano uwzględniając 
zJowone wnioski organów, 

- od osób fizycznych wnioski do ”lanu nie 
w”JynęJy; 

- do ”rojektu ”lanu w”JynęJy wnioski od 
PaLstwowego Powiatowego Ins”ektora 
Sanitarnego (pismo z dnia 18.09.2008 r., znak 

PSNZ.4612-06/08) oraz wnioski Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie WydzŁ 
_rodowiska i Rolnictwa - zostaJy uwzględnione 
wprojekcie (pismo z dnia 25.09.2008 r., znak 

_RŁIV-0718-2/124/08), na etapie zbierania 

wniosków do ”rojektu ”lanu nie obowiązywaJa 
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ustawa z dnia 3 ”audziernika 2008 rŁ 
o udostę”nianiu informacji o `rodowisku i jego 
ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie 
`rodowiska oraz o ocenach oddziaJywania na 
`rodowisko; 

- w dniu 8Ł12Ł2008 rŁ wystą”iono do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony _rodowiska  
w Rzeszowie (RŚO_) oraz PaLstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Przeworsku (PPIS) o uzgodnienie zakresu 

”rognozy oddziaJywania na `rodowisko; 

- ”rojekt zostaJ zao”iniowany ”ozytywnie ”rzez 
Gminną Komisję Urbanistyczno-

Architektoniczną Gminy Gać i inne organy 
uprawnione do opiniowania projektu planu oraz 

uzgodniony z organami uprawnionymi do 

uzgadniania ”rojektu, w tym RŚO_ (”ismo  
z dnia 20.08.2009 r.) i PPIS (postanowieniem  

z dnia 12.06.2009 r., znak PSNZ.4612-12/09) 

ｦ okres o”iniowania i uzgodnieL ｦ marzec ｦ 

”audziernik 2009 rŁ;  

- do ”rojektu ”lanu uzyskano zgodę Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę 
”rzeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze; (decyzja z dnia 25.08.2009 r., znak 

GZ.tr.057-602-361/09); 

- projekt ”lanu wraz z ”rognozą oddziaJywania na 
`rodowisko zostaJ wyJowony do ”ublicznego 
wglądu w dniach od 28 wrze`nia do  
19 ”audziernika 2009 rŁ, o wyJoweniu ”rojektu 
zawiadomiono w s”osób zwyczajowo ”rzyjęty 
w gminie, ”o”rzez ogJoszenie w BIP, w prasie 

oraz obwieszenia na tablicach ogJoszeL; 

- w dniu 19 ”audziernika 2009 rŁ odbyJa się 
dyskusja ”ubliczna nad rozwiązaniami 
”rzyjętymi w projekcie planu; 

- w wyniku wyJowenia do ”ublicznego wglądu do 
”rojektu ”lanu ani ”rognozy oddziaJywania na 
`rodowisko nie w”JynęJy uwagi;  

S”osób roz”atrzenia uwag wniesionych do 
wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu ”lanu:  

- w związku z udziaJem s”oJeczeLstwa  
w procesie opracowywania projektu planu 

miejscowego wraz z ”rognozą oddziaJywania na 
`rodowisko, do ”rojektu ”lanu nie wniesiono 

wniosków ani uwagŁ 

Inicjatywę ”lanistyczną ”odjęto w związku  
z zamiarem lokalizacji w gminie Gać zes”oJu 
elektrowni wiatrowych. Wykonane przez inwestora, 

który ”lanuje zrealizować farmę wiatrową, badania siJy 
wiatru oraz wyj`ciowe badania w”Jywu inwestycji na 
`rodowisko, wykazaJy korzystne warunki dla jej 
lokalizacjiŁ Projekt ”lanu zostaJ wykonany na 
podstawie wytycznych inwestora w zakresie danych 

technicznych i technologicznych, dotyczących 
”rawidJowego funkcjonowania ”arku wiatrowego ”rzy 

równoczesnym res”ektowaniu obowiązujących 
”rze”isów ”rawa w zakresie ”lanowani 
przestrzennego. Plan nie zawiera ograniczeL, które 
stanowiJyby ”rzeszkodę dla dalszego rozwoju ”rojektu 
w granicach uchwaJy oraz terenach sąsiednich, 
uwzględniając konieczne warunki dla dróg 
dojazdowych, infrastruktury towarzyszącej, miejsc 
”racy duwigów oraz miejsc do montawu elektrowniŁ 

Miejscowy plan zagospodarowania 

”rzestrzennego farmy wiatrowej w gminie Gać - 

obszar ”oJudniowy obejmuje teren o ”owierzchni okoJo 
190,40 ha, ”oJowony w miejscowo`ciach Gać, Ostrów 
i Mikulice, ”omiędzy terenami zabudowy wsi od 
strony ”óJnocnej a granicą z gminą KaLczuga od 
strony ”oJudniowejŁ 

W ”lanie ustala się tereny ”od lokalizację 
elektrowni wiatrowych, teren infrastruktury pod 

lokalizację masztu do ”omiarów ”rędko`ci wiatru lub 
anteny telefonii komórkowej, tereny rolnicze 
z tymczasowym ”rzeznaczeniem ”od komunikację - 

tymczasowe ”lace komunikacji wewnętrznej, 
związane z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, 
tereny dróg ”ublicznych (”oszerzenie istniejących dróg 
gminnych) oraz tereny dróg wewnętrznych, 
dojazdowych do ”ól, z tymczasowym wykorzystaniem 

do obsJugi komunikacyjnej elektrowniŁ PozostaJe 
tereny objęte ”lanem to obszary rolnicze z zakazem 
zabudowy, które zostaJy objęte ”lanem dla 
zabez”ieczenia ich ”rzed lokalizacją zabudowy, 
w szczególno`ci budynków mieszkalnych, z uwagi na 
emitowany ”rzez elektrownie wiatrowe haJas, który 
jak ustalono w ”lanie, nie mowe ”rzekraczać 
maksymalnych do”uszczalnych ”oziomów haJasu dla 
zabudowy zagrodowej, tj. 45dB, poza granicami 

objętymi ”lanami miejscowymi z zakazem zabudowy ｦ 

na terenie gminy Gać i gminy KaLczugaŁ 

Ustalenia ”lanu są zgodnie z ustaleniami 
Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy Gać uchwalonego uchwaJą  
Nr 88łXVIIł2000 Rady Gminy Gać z dnia 25 wrze`nia 
2009 rŁ Śokument Studium zostaJ zmieniony na 
”otrzebę s”orządzenia ”lanu miejscowego a co za tym 
idzie na potrzeby lokalizacji farmy wiatrowej na 

przedmiotowym terenie. Kierunki zagospodarowani 

przestrzennego zawarte w Studium Gminy Gać dla 
tego terenu za”ewniają mowliwo`ć lokalizacji 
elektrowni wiatrowych na terenach rolniczej 

”rzestrzeni ”rodukcyjne, na której wskazano zakaz 
lokalizacji zabudowy.  

ź uwagi na ”owywsze, zasadnym jest 
uchwalenie miejscowego plan zagospodarowania 

”rzestrzennego farmy wiatrowej w gminie Gać - 

obszar ”oJudniowyŁ 

 

 

 

 

 

 

 


