
UCHWAŁA NR XVII/80/2016
RADY GMINY ŻARNOWIEC

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zespołu 
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie sołectwa Wola Libertowska oraz 

strefy ochronnej w obrębach: Woli libertowskiej, Łan Małych i Otoli, gminy Żarnowiec

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 . poz. 446 ) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), art. 46 ust 1 i art. 50 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), w związku 
z Uchwałą nr XXXVIII/187/2013 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zespołu 
elektrowni wiatrowych w sołectwie Wola Libertowska wraz z infrastrukturą techniczną i strefą ochronną 
w sołectwach: Wola Libertowska, Otola i Łany Małe, gminy Żarnowiec

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że nie narusza się ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Żarnowiec, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/186/2013 Rady Gminy w Żarnowcu 
z dnia 29 listopada 2013 r. - uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zespołu 
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefą ochronną.

2. Obszar objęty uchwałą, wyznaczony na rysunku planu, obejmuje w częściach obręby sołectw: Woli 
Libertowskiej, Łan Małych i Otoli, o łącznej, zwartej powierzchni terenu ok. 650 ha.  Linia rozgraniczenia 
obszaru przebiega: po wschodniej stronie drogi powiatowej relacji Wola Libertowska – Otola; północną 
granicą drogi D-836; równoległą linią do drogi powiatowej D-813, po stronie wschodniej w odległości 
120,0 m; granicą między działkami 594 i 595 w sołectwie Otola; południową granicą drogi D-131 w Łanach 
Małych; granicą między działkami 92 i 93 w sołectwie Łany Małe; równoległą linią w odległości 120,0 m, po 
północnej stronie do drogi powiatowej nr D-206 w sołectwie Łany Małe oraz D-606 i D-964 w sołectwie Wola 
Libertowska, do działki nr 830; równoległą linią do drogi nr D-1084, do przecięcia z drogą powiatową do Otoli.

§ 2.  Integralnymi częściami uchwały są załączniki:

1. Część graficzna – Rysunek planu, stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu – Załącznik nr 2.

3. Rozstrzygnięcie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych – Załącznik nr 3.

§ 3. 1. Ustaleniami rysunku planu są:
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1) Granica obszaru objętego planem;

2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) Symbole wydzielonych terenów, określające ich przeznaczenie;

4) Oznaczenia terenów objętych konserwatorską ochroną zabytków;

5) Granie stref ochronnych;

6) Nieprzekraczalne linie zabudowy;

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 4. Obowiązujące ustalenia planu

1. Ustalenia rodzajów podstawowego przeznaczenia i warunków zagospodarowania terenów:

1) R 1 – 3 - Tereny rolnicze. Grunty w prywatnym użytkowaniu indywidualnych gospodarstw rodzinnych, 
wyłączone dla zabudowy. Dopuszczone dla lokalizacji elementów infrastruktury technicznej i dróg 
wewnętrznych.

2) ZL - Lasy. Połączenie w zwarty kompleks luźnych enklaw leśnych w prywatnych gospodarstwach rolnych, 
z dolesieniami na gruntach VI kl. Prowadzenie gospodarki na podstawie planu urządzenia lasu. 
Dopuszczalne lokalizacje elementów infrastruktury technicznej w sytuacjach braku rozwiązań 
alternatywnych.

3) Ew 1 – 6 - Tereny rolnicze potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych i masztów pomiarowych wraz 
z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz wymaganą infrastrukturą techniczną.

4) Rf 1 – 6 - Tereny rolnicze z dopuszczeniem dróg wewnętrznych, masztów pomiarowych i elementów 
infrastruktury technicznej oraz budowy paneli fotowoltaicznych. Wprowadzenie naziemnych segmentów 
paneli warunkowane jest wykorzystaniem w tym celu gruntów klasy V i VI, z dopuszczeniem 
w częściowym przemieszaniu z klasą IV. Grunty między segmentami będą wykorzystane pod uprawy 
kwalifikowanych roślin jednosezonowych. Sposoby ogrodzenia w rozplanowaniu i rozwiązaniach 
technicznych winny uwzględniać możliwość przemieszczania się dzikich zwierząt.

5) R-KK - Tereny rolnicze. Stanowią rezerwę dla potencjalnej lokalizacji linii kolejowej dużych prędkości 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową. Ustala się zakaz zmiany stanu użytkowania 
terenu w pasie szerokości 100 m, oznaczonym na rysunku planu według przekazanej dokumentacji 
wstępnej dla przedmiotowej, ponad lokalnej inwestycji celu publicznego o charakterze zamkniętym.

6) KD-L - Droga publiczna – lokalna. Pas terenu dla poszerzenia istniejącej drogi do wartości normatywnej 
(z korektą łuków) wg parametrów technicznych pkt. 10.

7) KD-D – Droga publiczna – dojazdowa. Obustronne, symetryczne poszerzenie istniejącej drogi 
wewnętrznej, z przekwalifikowaniem do kategorii drogi publicznej wg parametrów technicznych podanych 
w pkt 10.

8) KD-W - Drogi wewnętrzne, wydzielone. Utrzymane w aktualnych parametrach technicznych.

9) Na terenach: R1; R3; Rf 3; Rf 4; Rf 5; Rf 6 dopuszcza się lokalizację obiektów gospodarczych, 
inwentarskich i magazynowo-składowych w pasie głębokości 100 m, przyległym do terenów zabudowy 
zagrodowej Otoli, Łan Małych i Woli Libertowskiej, w ramach powiększenia istniejących siedlisk 
rolniczych.

2. Ustalenia zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: Stan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru opracowania cechuje się jednolitością rolniczego użytkowania, z podziałem strukturalnym gruntów 
charakterystycznym dla indywidualnej gospodarki rodzinnej, nastawionej na jednosezonowe uprawy polowe. 
Utrzymuje się cechę obszaru pozbawionego rozproszonej zabudowy, pozostającej na obrzeżach w skupionych 
formach pasmowego osadnictwa. Ochrona tych cech w planowanym zagospodarowaniu wyrażona zostaje 
w zakazie zabudowy kubaturowej. Dla utrzymania otwartości przestrzeni ogranicza się lokalizację wiatraków 
do liczby sześciu sztuk,  z zastrzeżeniem jednolitej formy i kolorystyki minimalizującej kontrasty z tłem 
otoczenia.

3. Ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
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1) Przyjmuje się zasadę racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem 
ochrony gleby. W granicach całego obszaru objętego planem utrzymuje się gospodarkę rolniczą jako 
główną funkcję terenu. Dopuszczalna funkcja towarzysząca z zakresu pozyskiwania energii elektrycznej 
z wiatru i słońca zostaje warunkowana zakazem zmiany przeznaczenia gruntów rolnych III kl. i lasów oraz 
maksymalną ochroną gruntów rolnych IV kl, przy lokalizowaniu i eksploatacji paneli fotowoltaicznych.

2) W obszarze objętym planem nie ma wód powierzchniowych. Natomiast leży on w zasięgu głównego 
zbiornika wód podziemnych GZWP nr 326, w przeważającej części w granicach OWO - obszaru wysokiej 
ochrony tych wód. Nakłada to, w oparciu o przepisy odrębne prawa wodnego, obowiązek szczególnej 
ochrony przed zanieczyszczaniem ziemi w związku z kontynuacją prowadzenia gospodarki rolnej oraz 
budową i eksploatacją elementów zagospodarowania związanych z wprowadzeniem towarzyszącej funkcji 
pozyskiwania energii elektrycznej z wiatru i słońca. Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne 
muszą wykluczyć możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. W przypadku potrzeby 
ustawienia stacji transformatorowej, przyjęty zostanie rodzaj kontenerowy z zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczaniem gruntu olejem.

3) W zagospodarowaniu obszaru objętego planem wyklucza się obiekty mogące emitować zanieczyszczanie 
powietrza atmosferycznego.

4) Rozwiązania techniczne elementów zagospodarowania związanego z wytwarzaniem energii elektrycznej 
będą wykluczały potrzebę wyznaczenia stref ograniczonego użytkowania rolniczego terenów sąsiednich.

5) W granicach obszaru objętego planem nie ma terenów ani obiektów podlegających ustawie o ochronie 
przyrody. Obszar także z takimi terenami bezpośrednio nie graniczy.

6) Problem migracji zwierząt zabezpiecza się poprzez zakaz grodzenia nieruchomości w rozplanowaniu 
i formach uniemożliwiających lub utrudniających swobodne ich przemieszczanie się. W sytuacji budowy 
trakcyjnej linii kolejowej, w pasie terenu rezerwowanego w planie na ten cel, wymagane będą specjalne 
przejścia dla dziko żyjących zwierząt stosownie do przepisów odrębnych. Dla elektrowni wiatrowych 
wprowadza się obowiązek monitoringu skutków oddziaływania na awifaunę, którego zakres zdefiniowany 
zostanie w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

7) Dla planowanego zespołu elektrowni wiatrowych określa się strefę ochronną przed hałasem, wibracjami 
i polami elektromagnetycznymi w zakresie wartości przewidywanych przepisami odrębnymi, tak aby nie 
mogły one powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach chronionych akustycznie. 
Emisja akustyczna w zakresie infradźwięków, nie może pogorszyć warunków zdrowia i życia okolicznych 
mieszkańców. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie może wystąpić efekt stroboskopowy – migotania 
cieni. W przypadku realizacji inwestycji kolejowej na terenach rezerwowanych w planie, problem ochrony 
akustycznej terenów chronionych zostanie rozwiązany przez zastosowanie odpowiednich środków 
technicznych.

8) Na etapie budowy i eksploatacji obiektów elektroenergetycznych, gospodarka odpadami, w tym odpadami 
niebezpiecznymi (ich gromadzenie, magazynowanie, usuwanie, unieszkodliwianie) prowadzona będzie 
w sposób selektywny zgodnie z przepisami odrębnymi ustawy o odpadach. Analogiczne zasady obowiązują 
przy czynnościach związanych z gospodarką rolniczą, szczególnie w odniesieniu do obsługi sprzętu 
mechanicznego i środków ochrony roślin.

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) Wykazane na rysunku planu stanowiska archeologiczne, oznaczone kolejnymi numerami rejestru 
zabytków, podlegają ochronie na podstawie odrębnych przepisów. W oznaczonych graficznie strefach, 
zamiar rozpoczęcia jakichkolwiek wgłębnych prac ziemnych wymaga zgłoszenia Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków i prowadzenia pod nadzorem archeologiczno – konserwatorskim. Na całym 
obszarze objętym planem, także poza oznaczonymi strefami ochrony, w razie odkrycia archeologicznych 
reliktów powinny być w obrębie znaleziska wszelkie prace przerwane, a fakt ten zgłoszony Wójtowi Gminy 
i Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

2) Ustanawia się ochronę konserwatorską historycznego traktu drogowego (D-1084/1 i 2), oraz miejsca 
położenia dwóch przydrożnych obiektów kultu religijnego:

1. Drewnianej kapliczki słupowej oznaczonej symbolem „K1”, na działce nr 161;
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2. Metalowego krzyża oznaczonego symbolem „K2”, na działce nr 180.  Przyjmuje się strefy ochrony 
widokowej ekspozycji krajobrazowej dla tych obiektów  w promieniu 20 m, z dopuszczeniem zieleni 
kompozycyjnej.

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) Przestrzeń publiczną w obrębie planu stanowi droga publiczna – dojazdowa, oznaczona symbolem „KD-
D”, wyznaczona w ciągu drogi D-1084/2, z dopuszczeniem lokalizacji wyłącznie podziemnych sieci 
technicznego uzbrojenia terenu.

2) Elementem składowym przestrzeni publicznej drogi lokalnej „KD-L” (relacji Wola Libertowska – Otola), 
przyległej do obszaru objętego planem, są grunty wydzielone dla jej poszerzenia położone  w obrębie 
planu.

6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) Cały obszar planu wykluczony jest dla zabudowy, za wyjątkiem obiektów elektroenergetycznych 
i infrastruktury technicznej.

2) Ustalenia nieprzekraczalnych linii zabudowy od dróg publicznych przyjmuje się w wartościach 
minimalnych określonych przepisami odrębnymi ustawy o drogach publicznych poza terenami 
zabudowanymi – dla powiatowej drogi lokalnej 20,0 m, a dla drogi dojazdowej 15,0 m, od zewnętrznych 
krawędzi jezdni.

3) Ze względu na charakter zabudowy ograniczony do obiektów elektroenergetycznych, nie ustala się 
wielkości powierzchni zabudowy do powierzchni działki, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej.

4) Dla elektrowni wiatrowych przyjmuje się zespół w liczbie do 6 sztuk o mocy do 3,5 MW każda, 
w dopuszczalnych gabarytach - wysokości wież do 140 m oraz średnicy skrzydła do 100 m. Ustanawia się 
także nakazy technicznych rozwiązań łagodzących kontrasty poprzez minimalizację liczby, ujednolicenie 
form i maskującą kolorystykę obiektów.

5) Dla paneli fotowoltaicznych przyjmuje się maksymalne szerokości sekcji równe wymiarom działki, 
z zastrzeżeniem zachowania odległości 3,0 m od granicy własności oraz wysokości stołów montażowych 
do 4,0 m.

7. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów:

1) Obszar planu położony jest poza terenami górniczymi, narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

2) W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych, plan zakłada zakazy zmiany użytkowania gruntów rolnych 
klasy I – III i gruntów leśnych oraz ograniczenia dla lokalizacji na tych gruntach urządzeń 
elektroenergetycznych i infrastruktury technicznej.

8. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: Obszar planu 
utrzymuje przeznaczenie rolnicze z wykluczeniem zabudowy. Wyjątkiem są obiekty  i urządzenia elektrowni 
wiatrowych i komunikacji oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Dopuszcza się podziały i scalenia 
gruntów rolnych oraz rozgraniczenia terenów inwestycji przewidzianych planem.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) Głównym sposobem zagospodarowania całego obszaru objętego planem jest kontynuacja rodzinnej 
gospodarki rolniczej na wydzielonych działkach nieruchomości gruntowych, obsługiwanej z siedlisk 
zagrodowych położonych poza jego granicami.

2) Drobne, śródpolne enklawy lasu w strefie ochronnej stanowiące fragment większego zespołu leśnego 
pasma ciągnącego się poza granice opracowania, powinny zostać uzupełnione w przerwach terenów 
rolnych VI klasy bonitacyjnej, dla utworzenia zwartego układu leśnego wzbogacającego korytarz 
ekologiczny doliny rzeki Pilicy.

3) Na całym obszarze objętym planem ustala się zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów i urządzeń 
elektrowni wiatrowych i słonecznych wraz z infrastrukturą techniczną i drogami dojazdowymi.
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4) Wyznacza się rezerwowy pas gruntów dla inwestycji ponadlokalnej, zastrzeżony pod potencjalną budowę 
linii kolejowej PKP, zgodnie z koncepcyjnym projektem lokalizacyjnym przekazanym władzom gminy.

10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej:

1) Komunikacyjną obsługę obszaru planu stanowią:

- Droga powiatowa, lokalna  „KD-L”, jednojezdniowa 1x2, relacji Wola Libertowska – Otola. Położona 
częściowo, na odcinku wsi Wierzbica w gminie Pilica. przy granicy z gminą Żarnowiec. W obecnym 
stanie nie odpowiada wymogom technicznym. Dla jej modernizacji z rozbudową do wymaganej 
przepisami szerokości 15 m (w liniach rozgraniczających), rezerwuje się po stronie gminy Żarnowiec pas 
przyległych gruntów szerokości 4,0 m, z zastrzeżeniem uwzględnienia wymaganych łuków.

- Droga gminna, dojazdowa „KD-D”. Jednoprzestrzenna, pieszo jezdna. Planowana adaptacja 
historycznego traktu, stanowiącego aktualnie własność Skarbu Państwa, na cele drogi publicznej 
o połączonej funkcji gospodarczej i turystycznej w systemowej sieci szlaków rowerowych. Planowana 
szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 6,0 m.

- Drogi wewnętrzne wydzielone planem „KD-W” (1-3), własności Skarbu Państwa, w aktualnych liniach 
rozgraniczających, szerokości 3,0 m.

- Drogi wewnętrzne – nie wydzielone planem, dopuszczone do realizacji w ramach zagospodarowania 
obiektów elektrowni wiatrowych i słonecznych. Nie planuje się zmian w powiązaniach układu 
komunikacyjnego w obrębie planu z układem zewnętrznym. Sposób użytkowania terenów 
przewidzianego planem nie wymaga ustalenia wskaźników dla zabezpieczenia miejsc parkingowych. 
W przypadku realizacji linii kolejowej zabezpieczone zostaną dwupoziomowe skrzyżowania z drogami 
publicznymi łącznie z przebudową powiązań w układzie dróg wewnętrznych, gwarantujących sprawne, 
przewidziane planem użytkowanie terenów.

2) Infrastruktura techniczna w granicach obszaru objętego planem ogranicza się do sieci  i urządzeń 
elektroenergetycznych, obejmujących:

- Odcinek napowietrznej, rozdzielczej linii „E-SN” - 15 kV, stanowiący element systemu zaopatrzenia 
gminy w energię elektryczną. Obiekt może być modernizowany w zakresie rozwiązań technicznych. 
Wzdłuż linii wyznacza się strefę ochronną szerokości 15 m, w której mogą być prowadzone prace 
konserwacyjne i awaryjne interwencje techniczne. Użytkowanie terenu strefy wymaga zachowania 
stosownych przepisów odrębnych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz samego 
obiektu.

- Elementy technicznej infrastruktury elektroenergetycznej związanej z planowanym zespołem elektrowni 
wiatrowych – w formie podziemnych kabli i naziemnych rozdzielni kontenerowych.

- Techniczną infrastrukturę elektroenergetyczną związaną z lokalizacją paneli fotowoltaicznych – 
w formie kabli podziemnych i naziemnych kontenerowych rozdzielni. Dla lokalizacji planowanej 
infrastruktury technicznej wyłącza się teren rezerwowany dla potencjalnej budowy linii kolejowej 
oznaczony symbolem „R-KK”.

11. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów:

1) Nie ogranicza się sposobów dotychczasowego użytkowania rolniczego terenów przeznaczonych w planie 
na inne cele. Wyklucza się wprowadzanie na tych terenach nowych upraw wieloletnich.

2) Ustala się utrzymanie tymczasowo rolniczego sposobu zagospodarowania rezerwy terenowej dla 
potencjalnej lokalizacji linii kolejowej oznaczonej symbolem „R-KK”, z wykluczeniem upraw wieloletnich 
do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie realizacji tej inwestycji.

3) W okresie budowy elektrowni wiatrowych dopuszcza się tymczasową budowę zjazdów z dróg publicznych 
na drogi wewnętrzne o 50,0 m promieniu skrętu, likwidowanych niezwłocznie po zakończeniu inwestycji.

12. Ustala się stawki procentowe, stanowiące podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  w wymiarze dla terenów 
oznaczonych symbolem: R (1-3) - 0% ,  R-KK   -  10% ,  ZL   - 0%,  KD-L  -  5 %, Ew (1-6)  - 30%, KD-D - 
5%, Rf(1-6) - 20%
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§ 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronach 
internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żarnowiec.

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.

§ 7.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Wojedództwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Słaboń
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

do uchwały nr  XVII/80/2016 

Rady Gminy w Żarnowcu 

z dnia  18 kwietnia 2016 r. 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Żarnowiec. 

 

Projekt w części opisowej (uchwały) i graficznej  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony 

został do publicznego wglądu w dniach od 16 października do 14 listopada 2014 r., na podstawie art. 39 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 

353). 
 

W czasie publicznej dyskusji nad rozwiązaniami planu w dniu 28 października 2014 r.  złożone zostały do 

projektu planu uwagi, ujęte w protokole załączonym do dokumentacji prac planistycznych.  

 

Uwagi złożyli: 

P. Andrzej Szwej – sołtys Woli Libertowskiej 

P. Kazimierz Gębka – sołtys Otoli 

Dotyczą one  potrzeby dopuszczenia możliwości powiększania o 100 m głębokości działek zagrodowych 

graniczących z terenami rolniczymi objętymi planem, z przeznaczeniem dla zabudowań gospodarczych, 

inwentarskich i magazynowo-składowych.  

 

Złożone uwagi zostały rozpatrzone zgodnie z art. 42 p. 1 powołanej wyżej ustawy, przez organ opracowujący 

projekt, którym jest Wójt Gminy Żarnowiec, zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Wójt Gminy, po dokonaniu analizy możliwości zmian w planie miejscowym, pod kątem uwzględnienia 

złożonych wniosków, przy równoczesnym zachowaniu przepisów nadrzędnych i właściwości organu 

samorządu terytorialnego, na podstawie art. 42 pkt. 1 powołanej na wstępie ustawy, postanowił przyjąć 

stosowną korektę zapisu tekstu planu: 

 

W § 4 ust 1 uchwały, po punkcie 8 dodaje się pkt 9 następującej treści: 

„Na terenach: R1; R3; Rf 3; Rf 4; Rf 5; Rf 6  dopuszcza się lokalizację obiektów gospodarczych, 

inwentarskich i magazynowo-składowych w pasie głębokości 100 m, przyległym do terenów zabudowy 

zagrodowej Otoli, Łan Małych i Woli Libertowskiej, w ramach powiększenia istniejących siedlisk 

rolniczych.” 

 

Równocześnie na rysunku planu wprowadzona została odpowiednia granica dopuszczalnej linii zabudowy. 

 

W tym stanie rzeczy, uwagi złożone do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, zgodnie z ustawą 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostały w pełni pozytywnie załatwione. 

 

Rada Gminy w Żarnowcu, na podstawie art. 20 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, akceptuje sposób rozpatrzenia uwag przyjęty w projekcie planu, zgodnie ze 

stanowiskiem Wójta Gminy. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
                                                                                                                                        do uchwały  Nr XVII/ 80/2016 

                                                                                                                 Rady Gminy Żarnowiec                                                   

z dnia 18 kwietnia 2016  r  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jedn. Dz.U. z 2015 r. , poz. 199 z późn. zm.) rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej, przyjmując zasady finansowania wymienionych inwestycji, zgodnie z 

przepisami o finansach publicznych. 

Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych, będą 

pochodzić z gminnego budżetu oraz będą pozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy operacyjnych i 

pomocowych. Starania o pozyskiwanie środków ze strukturalnych funduszy operacyjnych i środków 

pomocowych będą prowadzone przez gminę samodzielnie.  

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie we współdziałaniu z innymi 

podmiotami publicznymi i prywatnymi, działającymi i inwestującymi na terenie gminy tak, aby 

optymalizować wydatki publiczne, na przykład poprzez realizację infrastruktury technicznej w trakcie 

budowy lub przebudowy dróg, bądź innych inwestycji realizowanych na tym terenie.  

Jako główne zasady rozbudowy infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych gminy, przyjmuje 

się uwzględnienie interesu publicznego oraz rachunku ekonomicznego liczonego wielkością poniesionych 

nakładów na 1 mieszkańca, korzystającego z realizowanej infrastruktury. 
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