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§ 5.1. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa O”olskiego. 

2. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie inter-

netowej Urzędu Miejskiego w Kluczborku. 
 

 Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 
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UCHWAIA NR XXXVł277ł10 

 RADY GMINY RUDNIKI 

 

 z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki  

w zakresie niezbędnym do realizacji zespoJu elektrowni wiatrowych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku  

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  

z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 

z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 

i Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 

1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 

128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974 i Nr 73, poz.1218,  

z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 

i z 2009 roku Nr 52, poz.. 420 i Nr 157, poz. 

1241/ oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym /Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717,  

z 2004 roku Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492,  

z 2005 roku Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, 

z 2006 roku Nr 45, poz. 319, z 2007 roku Nr 225, 

poz. 1635 i Nr 127, poz. 880, z 2008 roku Nr 199, 

poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 i z 2009 roku  

Nr 220 ”oz. 1413/, oraz w związku z uchwaJą  
Nr XVIII/144/08 z dnia 2 wrze`nia 2008 roku Rady 
Gminy w Rudnikach w s”rawie ”rzystą”ienia do 
s”orządzania miejscowego ”lanu zagospodarowania 

”rzestrzennego gminy Rudniki w zakresie niezbęd-

nym do realizacji zes”oJu elektrowni wiatrowych, 
”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunko-

waL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy Rudniki, Rada Gminy Rudniki uchwala: 

 

DziaJ I 
Przepisy ogólne 

RozdziaJ 1 

Zakres i przedmiot ustaleL planu 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy ”lan zagos”o-

darowania przestrzennego Gminy Rudniki w za-

kresie niezbędnym do realizacji zes”oJu elektrowni 
wiatrowych. 

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje 

sze`ć obszarów w granicach soJectw: 
- obszar 1 ｦ vytniów, Jelonki, 
- obszar 2 ｦ vytniów, CieciuJów, 
- obszar 3 ｦ Mostki, Jaworzno, Julianpol, 

- obszar 4 ｦ Jaworzno, Jaworek, 

- obszar 5 ｦ CieciuJów, Julian”ol, Jaworzno, 
- obszar 6 ｦ Bobrowa, Bugaj. 

3. Granice obszarów objętych ”lanem okre`lo-

ne są na rysunkach w skali 1:2 000, zwanych  

w dalszej tre`ci rysunkami ”lanu. 
 

§ 2. Integralnymi czę`ciami niniejszej uchwaJy 
są rysunki ”lanu, o których mowa w § 1 ust. 3, 
stanowiące zaJączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do uchwaJy. 

 

§ 3.1. W ”lanie okre`lono: 
1) w § 8 - 9 ｦ ”rzeznaczenie terenów, 
2) w § 10 - 14 ｦ zasady ochrony `rodowiska, 

przyrody i krajobrazu oraz szczególne warunki 
zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia  
w zabudowie; 

3) w § 15 ｦ zasady ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków; 
4) w § 16 - 18 ｦ zasady modernizacji, rozbu-

dowy i budowy systemu komunikacji; 

5) w § 19 - 21 ｦ zasady modernizacji, rozbudo-

wy i budowy systemów infrastruktury technicznej; 
6) w § 22 - 31 ｦ szczegóJowe ”rzeznaczenie 

terenów oraz zasady ich zagospodarowania i za-

budowy, w tym zasady ochrony i ksztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego; 

7) w § 32 ｦ stawki procentowe, o których 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

8) w § 33 ｦ sposoby i terminy tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania 
terenów. 
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2. W ”lanie nie okre`la się wymaganych obli-
gatoryjnie zasad ochrony dóbr kultury ws”óJcze-

snej, wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych, granic i s”osobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów ”odle-

gających ochronie, ustalonych na ”odstawie od-

rębnych ”rze”isów, w tym terenów górniczych,  
a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owo-

dzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziem-

nych, a takwe szczegóJowych zasad i warunków 

scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci, ”oniewaw  
z okoliczno`ci faktycznych wynika brak uzasad-

nienia dla takich ustaleL. 
 

§ 4. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na ry-

sunku są obowiązującymi ustaleniami ”lanu: 
1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia i zabudowy; 

2) oznaczenia literowe okre`lające ”rzeznacze-

nie terenów oraz oznaczenia cyfrowe identyfiku-

jące tereny o równych zasadach zagos”odarowa-

nia i zabudowy; 

3) zabytki archeologiczne objęte ochroną kon-

serwatorską niniejszym ”lanem. 
 

RozdziaJ 2 

Definicje i zasady ogólne 

§ 5. Uwyte w niniejszej uchwale terminy ozna-

czają: 
1) teren ｦ fragment obszaru objętego ”lanem, 

wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny  
o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania terenu i zabudowy, oznaczony 

literowo lub literowo i cyfrowo; 

2) elektrownia wiatrowa ｦ turbina wiatrowa 

(wiatrak) wraz z urządzeniami technicznymi sJu-

wącymi do ”rzetworzenia energii mechanicznej 
wirnika turbiny na energię elektryczną i z urzą-
dzeniami budowlanymi związanymi z tym obiek-

tem budowlanym; 

3) drogi rolnicze ｦ drogi dojazdowe do grun-

tów rolnych nie zaliczone do dróg ”ublicznych; 
4) ”rze”isy odrębne ｦ przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi, Polskie Normy, akty 

prawa miejscowego obowiązujące na terenie wo-

jewództwa o”olskiego. 
 

§ 6. Prze”isy ogólne i szczegóJowe obowiązują 
Jącznie, ”rzy czym ”rze”isy ogólne są nadrzędne 
w stosunku do ”rze”isów szczegóJowych. 

 

§ 7. W s”rawach nie uregulowanych niniejszą 
uchwaJą stosuje się ”rze”isy odrębne. 

 

RozdziaJ 3 

Przeznaczenie terenów 

§ 8. Obszary objęte ”lanem dzieli się liniami 
rozgraniczającymi na tereny o nastę”ującym ”rze-

znaczeniu: 

1) tereny uwytkowane rolniczo, w tym: 

a) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na 

rysunku planu symbolem RM, 

b) tereny rolnicze, na których mowliwa jest lo-

kalizacja elektrowni wiatrowych, oznaczone na 

rysunku planu symbolem Rw, 

c) tereny rolnicze stanowiące rezerwy tereno-

we w celu zabezpieczenia kierunkowych potrzeb 

rozwoju gminy w zakresie terenów dziaJalno`ci 
gospodarczej oznaczone na rysunkach planu 

symbolem R(PU), 

d) tereny rolnicze stanowiące rezerwy terenowe 
w celu zabezpieczenia kierunkowych potrzeb roz-

woju gminy w zakresie terenów eks”loatacji ko”a-

lin oznaczone na rysunkach planu symbolem R(E), 

e) ”ozostaJe tereny rolnicze oznaczone na ry-

sunku planu symbolem R, 

2) tereny zieleni, w tym: 

a) lasy oznaczone na rysunku planu symbo-

lem ZL, 

b) tereny ”lanowanych zalesieL oznaczone na 
rysunku planu symbolem ZLp, 

3) tereny komunikacji, w tym: 

a) drogi klasy gJównej oznaczone na rysunku 

planu symbolem KDG, 

b) drogi klasy zbiorczej oznaczone na rysunku 

planu symbolem KDZ, 

c) drogi klasy lokalnej oznaczone na rysunku 

planu symbolem KDL, 

d) drogi klasy dojazdowej oznaczone na rysun-

ku planu symbolem KDD, 

e) wawniejsze drogi rolnicze oznaczone na ry-

sunku planu symbolem KDW. 

 

§ 9. SzczegóJowe ”rzeznaczenie terenów wy-

mienionych w § 8, w tym do”uszczenia i ograni-

czenia, okre`lone są w ”rze”isach szczegóJowych. 
 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajo-

brazu 

§ 10.1. Przy ciekach wodnych i w ich ”obliwu 
wyklucza się zmiany naturalnego uksztaJtowania 
terenu oraz roboty budowlane mogące mieć ne-

gatywny w”Jyw na stan cieków i ich uródeJ oraz 
na jako`ć wód. 

2. Nalewy zachować istniejące wzdJuw cieków 
wodnych zadrzewienia i zakrzewienia oraz uzu-

”eJniać je z wykorzystaniem ro`linno`ci zgodnej 
ze s”ecyfiką lokalną i ro`linno`cią ”otencjalną. 

3. W celu umowliwienia ”rowadzenia robót re-

montowych i konserwatorskich w korytach cie-
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ków wodnych, a takwe dla ochrony ich otuliny 
biologicznej, ustala się zakaz lokalizacji obiektów 
budowlanych w odlegJo`ci mniejszej niw 5 m od 

brzegów, z wyJączeniem obiektów związanych  
z gos”odarką wodną. 

4. źabrania się grodzenia nieruchomo`ci ”rzy-

legJych do cieków i rowów w odlegJo`ci mniejszej 
niw 1,5 m od linii brzegu, a takwe uniemowliwiania 
przechodzenia przez ten obszar. 

 

§ 11.1. Obejmuje się ochroną ciągi zadrzewieL 
”rzydrownych zlokalizowane na rysunku ”lanu, ze 
względu na ich walory ”rzyrodnicze i krajobrazowe: 

2. W ”obliwu obiektów, o których mowa  

w ust. 1, zakazuje się ”rowadzenia robót budow-

lanych, robót ziemnych i innych dziaJaL mogą-
cych s”owodować ich zniszczenie, uszkodzenie 
lub ”ogorszenie warunków wegetacji. 

3. Wycinka drzew w ciągach, o których mowa 
w ust. 1, jest mowliwa tylko w ”rzypadkach uza-

sadnionych względami ”ielęgnacyjnymi lub wzglę-
dami bez”ieczeLstwa. 

 

§ 12.1. Na obszarach objętych ”lanem do-

”uszcza się wyJącznie lokalizację turbin wiatro-

wych, w których zastosowane są najle”sze do-

stę”ne techniki ograniczające emisję infraduwię-
ków oraz bJyski sJoneczne (t.zw. ｭefekt discoｬ), 
oraz emisję haJasu. 

2. Dla terenów RM w zakresie dopuszczalnych 

”oziomów haJasu obowiązują od”owiednio ”rze-

”isy odrębne jak dla zabudowy zagrodowej. 
3. HaJas emitowany ”rzez turbiny nie mowe ”o-

wodować ”rzekroczenia do”uszczalnych ”oziomów 
haJasu okre`lonych w ”rze”isach odrębnych dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w odlegJo-

`ci większej niw 500 m od granicy terenów, na któ-
rych do”uszcza się lokalizację turbin wiatrowych  
(tj. terenów oznaczonych symbolem Rw). 

 

§ 13.1. Przed ”odjęciem ”rac ziemnych zwią-
zanych z budową elektrowni wiatrowych nalewy 
zdjąć wierzchnią, ”róchniczną warstwę gleby  
i wykorzystać ją do zagos”odarowania nieutwar-

dzonych terenów technicznych ”rzy elektrow-

niach, oraz przy przywracaniu do stanu pierwot-

nego terenów zajętych na czas budowy. 
2. Powierzchnia zwartego obszaru gruntów 

rolnych, na którym w wyniku realizacji ustaleL 
niniejszej uchwaJy ustanowiony zostanie inny niw 
rolniczy s”osób zagos”odarowania terenu, nie 
mowe ”rzekraczać 0,5 ha ｦ dla gruntów rolnych 
III klasy bonitacyjnej. 

3. Z odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi 

przy eksploatacji turbin wiatrowych (olej z prze-

kJadni) nalewy ”ostę”ować zgodnie z przepisami 

odrębnymi, w szczególno`ci nalewy za”ewnić 
odbiór tych od”adów ”rzez ”odmioty ”osiadające 

od”owiednie zezwolenia. Wyklucza się ich skJa-

dowanie na miejscu wytwarzania. 

 

§ 14. Przed ”rzystą”ieniem do realizacji zes”o-

Ju elektrowni wiatrowych nalewy ”rze”rowadzić 
badania w”Jywu inwestycji na awifaunę i nietope-

rze w zakresie okre`lonym ”rzez wJa`ciwy organ 
na eta”ie ”rze”rowadzania oceny oddziaJywania 
”rzedsięwzięcia na `rodowisko, jeweli obowiązek 
przeprowadzenia takiej oceny zostanie stwierdzo-

ny w ramach ”ostę”owania w sprawie wydania 

decyzji o `rodowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji ”rzedsięwzięcia. 
 

RozdziaJ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków 

§ 15.1. Obejmuje się ochroną konserwatorską 
zabytki archeologiczne znajdujące się w gminnej 

ewidencji zabytków, zlokalizowane na rysunku 
planu. 

2. Prace ziemne podejmowane w rejonach 

stanowisk archeologicznych, tj. w odlegJo`ci do 
100 m od miejsc pokazanych na rysunku planu, 

wymagają wy”rzedzająco zgJoszenia i uzgodnie-

nia z organem wJa`ciwym do s”raw ochrony za-

bytków oraz res”ektowania wymogów okre`lo-

nych prze”isach odrębnych. 
 

RozdziaJ 6 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji 

§ 16.1. Na obszarach objętych ”lanem zachowu-

je się istniejące drogi ”ubliczne oraz drogi rolnicze. 
2. Do”uszcza się wykorzystanie dróg rolniczych 

do budowy i okresowej obsJugi ”lanowanych elek-

trowni wiatrowych, w tym budowę ”asów jezd-

nych o trwaJych nawierzchniach w istniejących 
liniach rozgraniczających. 

3. Do”uszcza się ”oszerzenie istniejących dróg 
rolniczych, je`li jest to niezbędne dla ruchu ”ojaz-

dów rolniczych. 

4. Dla dróg ”ublicznych wydzielonych na rysun-

ku ”lanu liniami rozgraniczającymi nalewy stosować 
ustalenia zawarte w ”rze”isach szczegóJowych. 

5. Przy ”odejmowaniu robót budowlanych  
w ”asach drogowych dróg ”ublicznych obowiązu-

ją nastę”ujące wymagania: 

1) zakazuje się lokalizacji urządzeL nie związa-

nych z gos”odarką drogową lub ”otrzebami ruchu; 
2) do”uszcza się odstę”stwa od zakazu, o któ-

rym mowa w pkt 1, w przypadku lokalizacji urzą-
dzeL i sieci infrastruktury technicznej, na warun-

kach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych i przez 

zarządcę drogi. 
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§ 17.1. W celu zabezpieczenia kierunkowych 

”otrzeb rozwoju ukJadu komunikacyjnego wyzna-

cza się rezerwy terenowe ”od ”rzyszJą budowę 
lub rozbudowę dróg ”ublicznych, w tym: 

1) ”as terenu szeroko`ci 50 m dla budowy 

obwodnicy wsi Jaworzno w ciągu drogi krajowej  
nr 42 i 43; 

2) ”asy terenów umowliwiające rozbudowę ist-

niejących dróg ”ublicznych do szeroko`ci: 
a) 30 m ｦ dla drogi 1KDG(K), 

b) 25 m ｦ dla drogi 2 KDG(P), 

c) 20 m ｦ dla drogi KDZ(P), 

d) 15 m ｦ dla dróg 1KDL(P) i 2KDL(P) oraz 

dróg KDD(G). 
2. W granicach rezerw terenowych pod drogi  

i w ich bez”o`rednim sąsiedztwie wyklucza się 
zmiany s”osobu uwytkowania, które mogą unie-

mowliwić lub istotnie utrudnić w ”rzyszJo`ci ”la-

nowany rozwój ukJadu komunikacyjnego. 
 

§ 18. Do”uszcza się urządzenie `ciewki rowe-

rowej trasą wyznaczoną na rysunku ”lanu w gra-

nicach istniejącej drogi rolniczej. 
 

RozdziaJ 7 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej 

§ 19.1. źachowuje się sieci ”rzesyJowe istnie-

jące na obszarach objętych ”lanem. 
2. Do”uszcza się: 
1) trwaJą ada”tację wszystkich istniejących 

sieci i urządzeL uzbrojenia terenu, z zastrzewe-

niem § 20 ust. 2; 
2) lokalizację gazociągu ”rzesyJowego zgodnie 

z rysunkiem planu; 

3) lokalizację nowych ”odziemnych sieci 

uzbrojenia terenu na potrzeby gminy. 

3. Sieci, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nale-

wy lokalizować wzdJuw istniejących dróg zachowu-

jąc wymagane odlegJo`ci od ”asów drogowych 
okre`lone w ”rze”isach odrębnych. 

 

§ 20.1. Planuje się budowę linii kablowych SN 

Jączących ”oszczególne elektrownie wiatrowe  
z systemem elektroenergetycznym. Dopuszcza 

się linie na”owietrzne w przypadkach, gdy ze 

względu na istniejące uwarunkowania budowa 
linii kablowej nie jest mowliwa. 

2. Istniejące na”owietrzne linie elektroenerge-

tyczne 15 kV kolidujące z zes”oJem elektrowni 
wiatrowych ｦ do przebudowy. 

3. Mowliwa lokalizacja jednej stacji transforma-

torowej na ”otrzeby ”lanowanego zes”oJu elek-

trowni wiatrowych na terenach 2RW lub 2R. Do-

”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej na 

innych terenach rolniczych, je`li tak zostanie okre-

`lone w warunkach, o których mowa w ust. 5. 

4. Dla stacji transformatorowej ustala się na-

stę”ujące warunki: 
1) do stacji transformatorowej nalewy za”ew-

nić staJy dostę”; 
2) do”uszcza się wydzielanie dziaJki stacji 

transformatorowej, o ”owierzchni nie większej niw 
jest to niezbędne ze względów uwytkowych, na 
której obiekty budowlane mogą być sytuowane  
w odlegJo`ci 1,5m od granicy dziaJki; ”owierzch-

nia gruntów wyJączonych z produkcji rolnej na 

potrzeby stacji ｦ do 0,50 ha. 

5. Ustalenia, o których mowa w ust. 1 - 3 na-

lewy realizować wedJug szczegóJowych warunków 
okre`lonych ”rzez wJa`ciwy zakJad energetyczny. 

 

§ 21. Dla terenów zabudowy RM ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę ｦ z sieci wodociągo-

wych; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się ujęcia wJasne; 
2) od”rowadzenie `cieków: 
a) sanitarnych ｦ do bezod”Jywowych zbiorni-

ków wybieralnych do gromadzenia `cieków ”od 
warunkiem zapewnienia ich odbioru i oczyszcza-

nia, lub do przydomowych oczyszczalni `cieków, 
b) rolniczych - do zbiorników na ”Jynne od-

chody zwierzęce i zagospodarowanie rolnicze,  

z zachowaniem wymogów okre`lonych w przepi-

sach odrębnych, 
c) opadowych ｦ do wód lub gruntu z zacho-

waniem wymogów okre`lonych w przepisach 

odrębnych; 
3) zaopatrzenie w energię elektryczną ｦ z ist-

niejącej sieci rozdzielczej; 
4) telekomunikacja ｦ kanalizacją kablową; 
5) zaopatrzenie w energię cie”lną ze uródeJ in-

dywidualnych z zastosowaniem urządzeL grzew-

czych o niskiej emisji zanieczyszczeL ”owietrza, 
tj. na ”aliwa ”Jynne lub gazowe, lub niskoemisyj-

ne urządzenia na ”aliwa staJe, lub urządzenia 
elektryczne 

6) skJadowanie od”adów komunalnych w po-

jemnikach lub kontenerach w miejscach wydzie-

lonych oraz urządzonych zgodnie z przepisami 

odrębnymi, i wywóz na komunalne skJadowisko 
od”adów (”oza obszarami objętymi ”lanem), 

7) skJadowanie obornika na ”Jytach gnojowych 
usytuowanych i wykonanych zgodnie z przepisa-

mi odrębnymi. 
 

DziaJ II 
Przepisy szczegóJowe Przeznaczenie terenów 

oraz zasady ich zagospodarowania i zabudowy 

RozdziaJ 1 

Tereny uwytkowane rolniczo i tereny zieleni 

§ 22.1. Wyznacza się tereny zabudowy za-

grodowej oznaczone na rysunku planu symbolami 

1RM, 2RM i 3RM 
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2. Tereny, o których mowa, w ust. 1 przezna-

cza się ”od zabudowę zagrodową z dopuszcze-

niem usJug agroturystycznych w zakresie nie ob-

jętym ”odatkiem dochodowym. 
3. Dla obiektów inwentarskich ustala się mak-

symalną obsadę do 60 DJP, z mowliwo`cią adap-

tacji istniejących większych obiektów, je`li są 
zgodne z obowiązującymi ”rze”isami budowla-

nymi i przepisami z zakresu ochrony `rodowiska. 
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania 
terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

1) istniejąca zabudowa mowe ”odlegać remon-

tom, przebudowie, rozbudowie, wymianie i uzu-

”eJnianiu oraz zmianie s”osobu uwytkowania 
zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym prze-

znaczeniem terenu; 

2) ”rzy lokalizowaniu nowych budynków 
obowiązuje nie”rzekraczalna linia zabudowy, mie-

rząc od linii rozgraniczającej drogi; 
a) na terenach 1RM ｦ 12 m, 

b) na terenie 3RM ｦ 18 m; 

3) teren ”omiędzy linią rozgraniczającą a linią 
zabudowy, ”oza niezbędnymi doj`ciami i dojaz-

dami, ”rzeznaczyć na urządzenie zieleni; 
4) w granicach dziaJek nalewy ”rzewidzieć 1-2 

miejsca ”ostojowe/mieszkanie dla samochodów 
osobowych wliczając miejsca garawowe; 

5) ustala się nastę”ujące wskauniki zagos”o-

darowania dziaJek budowlanych, obowiązujące  
w przypadku lokalizacji nowej zabudowy lub roz-

budowy ”oziomej budynków istniejących: 
a) maksymalny wskaunik ”owierzchni zabu-

dowy - 70%, 

b) minimalny wskaunik ”owierzchni biologicz-

nie czynnej ｦ 20%; 

6) dla budynków mieszkalnych ustala się na-

stę”ujące zasady ksztaJtowania zabudowy: 
a) wysoko`ć nowych i nadbudowywanych bu-

dynków do 2 kondygnacji nadziemnych nie licząc 
”oddaszy, które mowna dodatkowo wykorzystać 
do celów uwytkowych, lecz nie więcej niw 11 m, 

mierząc od naturalnego ”oziomu terenu ”rzy 
gJównym wej`ciu do budynku do ”oziomu gJów-

nej kalenicy dachu, 

b) wysoko`ć górnej krawędzi elewacji fronto-

wej w nowych i nadbudowywanych budynkach 

do 5,5 m, mierząc od naturalnego ”oziomu terenu 
”rzy gJównym wej`ciu do budynku do dolnej 
krawędzi gzymsu dachowego lub dolnej krawędzi 
gJównej ”oJaci dachu, 

c) nowe dachy wysokie, symetryczne, dwu 

lub wielospadowe o nachyleniu podstawowych 

”oJaci 30º - 45º, lub mansardowe; 

7) dla budynków gos”odarczych ustala się na-

stę”ujące zasady ksztaJtowania zabudowy: 
a) wysoko`ć ｦ jedna kondygnacja o wysoko`ci 

dostosowanej do ”otrzeb uwytkowych, 

b) nowe dachy ksztaJtem i rodzajem wykoL-
czenia ”owinny nawiązywać do dachów budyn-

ków mieszkalnych. 

 

§ 23.1. Wyznacza się tereny rolnicze, w tym: 

1) tereny rolnicze, na których mowliwa jest lo-

kalizacja elektrowni wiatrowych, oznaczone na 

rysunkach planu symbolami 1Rw, 2Rw, 3Rw; 

2) tereny rolnicze stanowiące rezerwy tereno-

we w celu zabezpieczenia kierunkowych potrzeb 

rozwoju gminy w zakresie: 

a) terenów dziaJalno`ci gos”odarczej, ozna-

czone na rysunkach planu symbolem R(PU), 

b) terenów eks”loatacji ko”alin, oznaczone na 
rysunkach planu symbolem R(E), 

3) ”ozostaJe tereny rolnicze oznaczone na ry-

sunkach planu symbolem 1R i 2R. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1  

pkt 1 i 3 ustala się nastę”ujące do”uszczenia  
i ograniczenia: 

1) do”uszcza się: 
a) utwardzanie dróg rolniczych na ”otrzeby 

transportu rolnego, z mowliwo`cią wykorzystania 
ich do budowy i obsJugi elektrowni wiatrowych, 
zgodnie z ”rze”isami § 16 ust. 2, 3; 

b) `ciewkę rowerową, o której mowa w § 18; 
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

o których mowa w § 19 ｦ 21, 

d) urządzenia melioracyjne, 
e) na ciekach wodnych - budowle regulacyjne, 

f) wiaty do skJadowania ”Jodów rolnych, 
g) na terenach 1R i 2R - budynki inwentarskie 

o obsadzie do 210 DJP oraz jednokondygnacyjne 

budynki gos”odarcze związane z gospodarstwem 

rolnym ｦ w odlegJo`ci do 100 m od istniejącej 
zabudowy zagrodowej; 

2) wyklucza się lokalizację innych budynków 
niw do”uszczone w pkt 1 lit. g oraz telekomunika-

cyjnych urządzeL ”rzekaunikowych, w tym wie-

wowych stacji bazowych; 
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1  

pkt 2 ustala się nastę”ujące ograniczenia: 
1) zakaz zmian s”osobu uwytkowania, które 

mogą uniemowliwić w ”rzyszJo`ci zagos”odaro-

wanie zgodne z ”rzyjętym kierunkiem rozwoju; 
2) ”odjęcie dziaJaL inwestycyjnych na tych te-

renach, zgodnie ”rzyjętym kierunkiem rozwoju, 
wymaga opracowania miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego. 

4. Dla terenów 1Rw, 2Rw i 3Rw ustala się 
dodatkowo nastę”ujące zasady zagos”odarowa-

nia i zabudowy, z zastrzeweniem ust. 5: 
1) moc pojedynczych elektrowni wiatrowych 

min. 2 MW; 

2) wysoko`ć elektrowni wiatrowych wraz ze 
skrzydJem - do 170 m, mierząc od naturalnego 
poziomu terenu; 
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3) odlegJo`ć między elektrowniami wiatrowymi 
zgodnie z instrukcją ”roducenta, lecz nie mniej niw 
300 m z zastrzeweniem ”kt 4; 

4) lokalizacje turbin wiatrowych pokazane na ry-

sunku ”lanu są ”ostulatywne (nieobowiązujące), 
wyklucza się jednak większą niw na rysunku ”lanu 
ilo`ć turbin w granicach ”oszczególnych terenów; 

5) minimalna odlegJo`ć elektrowni wiatrowych 
od linii 110 kV 75 m, mierząc od skrajnego ”rze-

wodu linii; 

6) zaleca się jeden ty” turbin; do”uszcza się 
równe ty”y ”od warunkiem zbliwonych ”arame-

trów konstrukcyjnych; 
7) kolorystyka turbin ｦ matowa, jasno-szara 

nie kontrastująca z otoczeniem; do”uszcza się 
ciemniejsze odcienie zieleni i szaro`ci ”rzy ”od-

stawie do wysoko`ci 40 m oraz kontrastowe 

pasy na skrzydJach; 
8) wyklucza się wykorzystywanie konstrukcji 

elektrowni wiatrowych jako no`nika reklam,  
z wyjątkiem oznaczeL graficznych (logo) ”rodu-

centa urządzeL i wJa`ciciela elektrowni; 
9) w celu zabez”ieczenia ruchu statków ”o-

wietrznych turbiny nalewy o`wietlić, oznakować  
i zgJosić ich lokalizację ”rzed uzyskaniem ”ozwo-

lenia na budowę zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
10) ”rzy kawdej elektrowni mowna wykonać: 
a) ”lac montawowo-eksploatacyjny o po-

wierzchni nie większej niw 0, 15 ha, 
b) dojazd o szeroko`ci 4-6 m, ”rzy czym Jącz-

na ”owierzchnia terenu zajętego ”rzez jedną elek-

trownię wiatrową wraz z dojazdem nie mowe 
”rzekroczyć 0,5 ha; 

11) budowa turbin wiatrowych wymaga usta-

lenia geotechnicznych warunków ”odJowa grun-

towego dla ich posadowienia. 

5. Na terenach 3Rw mowliwo`ć lokalizacji elek-

trowni wiatrowych ”owinna zostać zweryfikowa-

na na eta”ie ”ostę”owania w sprawie wydania 

decyzji o `rodowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji planowanej farmy wiatrowej, w oparciu 

o analizę w”Jywu na krajobraz z uwzględnieniem 

rzeczywistego rozmieszczenia turbin. 

6. W granicach rezerw terenowych pod drogi 

obowiązują ustalenia § 17. 
 

§ 24.1. Wyznacza się tereny lasów, oznaczo-

ne na rysunku ”lanu symbolem źL, obejmujące 
grunty le`ne. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

ustala się zachowanie dotychczasowego ”rzezna-

czenia z do”uszczeniem lokalizacji urządzeL zwią-
zanych z gos”odarką le`ną. 

 

§ 25.1. Wyznacza się tereny ”lanowanych za-

lesieL, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem 
źL”, obejmujące grunty rolne do zalesienia. 

2. Do zalesieL nalewy wykorzystywać gatunki 
drzew zgodnie z warunkami siedliskowymi i skJa-

dem gatunkowym ro`linno`ci ”otencjalnej. 
3. Wyklucza się zalesianie gruntów: 
1) w pasie technologicznym linii elektroenerge-

tycznej 110 kV, obejmującym ”as szeroko`ci 25 m, 

tj. po 12,5 m mierząc od osi linii; 
2) w granicach rezerw terenowych pod drogi, 

o których mowa w § 17 ust. 1. 

 

RozdziaJ 2 

Tereny komunikacji 

§ 26.1. Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych 
obejmujące: 

1) odcinek drogi krajowej nr 42 oznaczony na 

rysunku planu symbolem 1KDG(K) 

2) odcinek drogi powiatowej nr 1923 ozna-

czony na rysunku planu symbolem 2KDG(P) 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przezna-

cza się ”od drogi docelowo klasy gJównej. 
 

§ 27.1. Wyznacza się tereny drogi ”ublicznej 
obejmujące dwa odcinki drogi powiatowej nr 1928, 

oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ(P). 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1 przezna-

cza się ”od drogę docelowo klasy zbiorczej. 
 

§ 28.1. Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych 
obejmujące: 

1) odcinek drogi powiatowej nr 1920 ozna-

czony na rysunku planu symbolem 1KDL(P), 

2) dwa odcinki drogi powiatowej nr 1922, 

oznaczone na rysunku planu symbolem 2KDL(P). 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1 przezna-

cza się ”od drogę docelowo klasy lokalnej. 
 

§ 29.1. Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych 

obejmujące odcinki dróg gminnych, w tym: 

1) odcinek drogi nr 101051 oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 1KDD(G), 

2) odcinek projektowanej drogi publicznej 

oznaczony na rysunku planu symbolem 2KDD(G). 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przezna-

cza się ”od drogi docelowo klasy dojazdowej. 

 

§ 30. Do”uszcza się eta”ową rozbudowę dróg 
publicznych, w tym ”rzebudowę dla ”o”rawy 
warunków uwytkowych, bez konieczno`ci jedno-

czesnej rozbudowy do ”arametrów docelowych. 
 

§ 31.1. Wyznacza się tereny wawniejszych 
dróg rolniczych oznaczone na rysunku planu 

symbolem KDW. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

stosują się ”rze”isy § 16 ust. 2, 3. 
 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 74 ｦ 4561 ｦ Poz. 924  

 

DziaJ III 
Przepisy przej`ciowe i koLcowe 

§ 32. Zgodnie z art. 15, ust. 2, pkt 12  

i art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu ”rzestrzennym ustala się stawkę ”ro-

centową, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej 

ustawy, w wysoko`ci 0%. 
 

§ 33.1. Do czasu zagos”odarowania terenów 
zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwaJy obowią-
zuje dotychczasowy s”osób ich zagos”odarowa-

nia i uwytkowania. 
2. Do”uszcza się czasowe zajęcie gruntów 

rolnych wzdJuw dróg rolniczych i w rejonie sytu-

owania elektrowni wiatrowych na potrzeby 

transportowe i techniczne związane z ich budową 
pod warunkiem: 

1) zabez”ieczenia ”rzed mowliwo`cią zanie-

czyszczenia wód gruntowych i gleb, 

2) ”rzywrócenia do stanu ”ierwotnego ”o za-

koLczeniu budowy. 
 

§ 34. Traci moc miejscowy plan zagospodaro-

wania ”rzestrzennego s”orządzony w celu ”rzezna-

czenia gruntów do zalesienia na terenie gminy Rud-

niki, zatwierdzony uchwaJą Nr XXVII/255/06 Rady 
Gminy w Rudnikach z dnia 27 lutego 2006 roku  

w czę`ci objętej niniejszą uchwaJą. 
 

§ 35. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wój-

towi Gminny Rudniki. 

 

§ 36. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia jej ogJoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa O”olskiego. 

 

 Przewodniczący 
Rady Gminy 

Edward GJadysz 
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