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UCHWAIA NR XXXIVł211/2009 

 RADY GMINY OLSZANKA 

 

z dnia 1 grudnia 2009 r. 

 

w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego obejmującego obszar  
w rejonie miejscowo`ci Przylesie, Obórki i Jankowice Wielkie w Gminie Olszanka 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717;  

z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492;  

z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; 

z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 

oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r.  

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413), Rada Gminy Olszanka uchwala, co 

nastę”uje:  
  

RozdziaJ 1 

Ustalenia wstę”ne 

 

§ 1Ł1Ł źgodnie z uchwaJą Nr XIXł119ł2008 
Rady Gminy w Olszanka z dnia 29 maja 2008 r.  

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru w rejonie miejscowo`ci Przylesie, Obórki  
i Jankowice Wielkie w Gminie Olszanka, po 

stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego Gminy Olszanka ”rzyjętego uchwa-

Ją Nr XIVł121ł2000 Rady Gminy Olszanka z dnia 
24 lutego 2000 rŁ, zmienionego uchwaJą  
Nr XXXIV/210/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 

1 grudnia 2009 rŁ, uchwala się miejscowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego obejmujący 
obszar o powierzchni 1909,89 ha, poJowony  
w rejonie miejscowo`ci Przylesie, Obórki i Jankowi-

ce Wielkie w Gminie Olszanka, zwany dalej planem.  

2Ł Granice obszaru objętego ”lanem oznaczo-

no na rysunku planu w skali 1:2000, stanowią-
cym integralną czę`ć niniejszej uchwaJyŁ 

3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie czę-
`ci terenów rolnych ”od lokalizację ”arku elek-

trowni wiatrowych i związanych z nimi obiektami 
infrastruktury technicznej oraz tereny produkcji 

rolnej. 

4Ł Integralną czę`cią uchwaJy są:  
1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 

1:2000, podzielony na arkusze nr: 1A, 1B, 1C  

i 2A, 2B, 2C, 2D, 2E; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze zmiany Studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego Gminy Olszanka;  

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o s”osobie 

realizacji zadaL, za”isanych w ”lanie, inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, nalewących 
do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich fi-

nansowania. 

5Ł Plan miejscowy okre`la:  
1) ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny funkcjonalne o równym ”rzezna-

czeniu lub równych zasadach zagos”odarowania, 
a takwe szczególne warunki zagos”odarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy;  

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów  
i wskauniki intensywno`ci zabudowy;  

3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody, kra-

jobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego;  

4) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci 
objętych ”lanem;  

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicz-

nej;  

6) s”osób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i uwytkowania terenów;  
7) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których 

ustala się o”Jatę, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym. 

6Ł Obowiązującymi ustaleniami na rysunku 
planu miejscowego są: 

1) granica obszaru objętego ”lanem; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia; 

3) oznaczenie terenu: symbole ”oszczególnych 
terenów; 

4) linie zabudowy nie”rzekraczalne i obowiązu-

jące; 
5) proponowane linie ”odziaJu na dziaJki; 
6) granice stref konserwatorskich; 

7) granice ochrony krajobrazu; 

8) granice terenów i obiektów chronionychŁ 
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§ 2.1. Ustalenia ”lanu miejscowego skJadają 
się z: 

1) ustaleL wstę”nych; 
2) ustaleL ogólnych, zawartych w rozdziale 2; 
3) ustaleL szczegóJowych dla wyznaczonych 

w ”lanie terenów elementarnych, zawartych  
w rozdziale 3; 

4) ”rze”isów koLcowych, zawartych w roz-

dziale 4. 

2Ł Śla ”oszczególnych terenów mają zastoso-

wanie wszystkie rodzaje ustaleLŁ 
3Ł Śla kawdego terenu elementarnego sprecy-

zowano ustalenia szczegóJowe w nastę”ującym 
ukJadzie: 

1) przeznaczenie terenu; 

2) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie 
zabudowy; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci; 
4) ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska 

przyrodniczego i kulturowego; 

5) ustalenia komunikacyjne; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury. 

4Ł Śla terenów niewymagających kom”letu 
ustaleL okre`lono wyJącznie ustalenia wymagane 
”otrzebami tych terenów, zgodnie z obowiązują-
cymi ”rze”isami odrębnymiŁ 

5. Ilekroć w ”lanie miejscowym uwywa się ni-

wej wymienionych okre`leL, to nalewy je rozumieć 
nastę”ująco: 

1) wysoko`ć zabudowy ｦ wysoko`ć liczona 
od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej-

`ciu do budynku do kalenicy, bądu zbiegu ”oJaci 
dachowej, a w ”rzy”adku stosowania dachów 
”Jaskich ｦ do najwywszego ”unktu przykrycia 

dachu; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ nalewy 
rozumieć linię, ”oza którą realizacja wszelkich 
obiektów kubaturowych oraz budowli jest niedo-

puszczalna, w przypadku lokalizacji elektrowni 

wiatrowych linia ta wyznacza nie”rzekraczalną 
linię zabudowy dla obrysu caJego obiektu wiewy 
elektrowni wiatrowej wraz ze wszystkimi jej ele-

mentami. Warunek nie dotyczy podziemnych czę-
`ci budynku, obiektu, ”rzyJączy technicznych  
i elementów drogowych; 

3) tymczasowe zagospodarowanie terenu ｦ to 

s”osób korzystania z terenu zagos”odarowanego 

w s”osób dotychczasowy, do momentu docelo-

wego zainwestowania, zgodnego z funkcją terenu 
okre`loną w ”lanie miejscowym; 

4) modernizacja - trwaJe ule”szenie i unowo-

cze`nienie n”Ł istniejącego obiektu budowlanego 

”rowadzące do zwiększenia jego warto`ci uwyt-

kowejŁ Obejmuje ”race związane z ”odnoszeniem 
walorów estetycznych i uwytkowych budynkuŁ  

 

RozdziaJ 2  

Ustalenia ogólne  

 

§ 3Ł Na obszarze planu miejscowego wydziela 

się nastę”ujące tereny elementarne, oznaczone 

niwej o”isanymi symbolami:  
1) tereny u”raw rolnych objęte zakazem zabu-

dowy, oznaczone symbolem R; 

2) tereny u”raw rolnych z mowliwo`cią lokali-
zacji elektrowni wiatrowych i związanych z nimi 
obiektów infrastruktury technicznej, oznaczone 

na rysunku planu symbolem EW/R; 

3) tereny upraw rolnych, oznaczone na rysun-

ku planu symbolem RP; 

4) tereny obsJugi rolnictwa w gos”odarstwie 
rolnym i hodowlanym, oznaczone na rysunku 

planu symbolem RPU; 

5) lasy, oznaczone symbolem ZL; 

6) tereny wód otwartych o symbolu W; 

7) tereny dróg oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolem KDZ i KDL; 

8) tereny linii kolejowej, oznaczone na rysunku 

planu symbolem KK; 

9) teren zbiorczej trafostacji GPZ oznaczony 

na rysunku planu symbolem EE. 

 

§ 4Ł1Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony  
i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) ”rzebieg linii rozgraniczających do celów 
o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lać ”o”rzez 
odczyt osi odpowiednich linii z rysunku planu; 

2) projektowane na terenie planu miejscowego 

obiekty o wysoko`ci równej lub większej niw 50 m 
”odlegają ”rzed wydaniem decyzji o ”ozwoleniu 
na budowę zgJoszeniu do wojskowych i cywil-
nych sJuwby od”owiedzialnych za ruch lotniczy 

zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi; 
2) do”uszcza się zachowanie i ”rzebudowę 

istniejących obiektów w obszarze ”lanu; 
3) utrzymanie i w”rowadzanie wzdJuw ciągów 

komunikacyjnych zieleni izolacyjnej w celu stwo-

rzenia Jadu ”rzestrzennegoŁ 
2Ł W zakresie tymczasowego uwytkowania te-

renu ustala się: 
Do czasu realizacji inwestycji zgodnie z projek-

towanym ”rzeznaczeniem terenu do”uszcza się 
dotychczasowe uwytkowanie obiektów i terenów 
w tym do”uszcza się remonty oraz ”rzebudowy 
obiektów w ramach istniejącej zabudowyŁ 

 

§ 5Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony `ro-

dowiska i przyrody: 

1) ustala się obowiązek zachowania i utrzy-

mania terenów zielonych otwartych i wód ”oJo-

wonych w obrębie miejscowego ”lanu; 
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2) tereny objęte niniejszym ”lanem ”oJowone 
są w strefie ochrony ”o`redniej ujęć i uródeJ wo-

dy pitnej dla miasta WrocJawia, ustanowionej 

decyzją Prezydenta Miasta WrocJawia Nr RLS gw. 

I 053/17/74 z 31 marca 1974 rŁ, dla której obo-

wiązują nakazy, zakazy i ograniczenia zgodnie  
z ”rze”isami odrębnymi; 

3) ustala się obowiązek zachowania i utrzy-

mania wszystkich form ro`linno`ci wysokiej: za-

drzewieL `ród”olnych i alei ”rzydrownych; 
4) obowiązuje zachowanie i utrzymanie istnie-

jącego ukJadu wodnego i melioracyjnego z do-

puszczeniem modernizacji i przebudowy; 

5) obszary ekologiczne ”oJowone wzdJuw Poto-

ku Przyleskiego, ”oddane ochronie i wyJączone 

spod zabudowy wskazano na rysunku planu spe-

cjalnym oznaczeniem ｦ szrafem graficznym; 

6) na obszarze miejscowego ”lanu obowiązuje 
zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowi-

ska ”oza granicami dziaJki, do której inwestor ma 
tytuJ ”rawnyŁ 

 

§ 6Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony `ro-

dowiska kulturowego i zabytków: 
1) na czę`ci terenu w granicach ”lanu usta-

nawia się strefy ograniczonej ochrony konserwa-

torskiej stanowisk archeologicznych, okre`lone na 
rysunku ”lanu, na terenie których obowiązują 
nakazy i zakazy zgodne z ”rze”isami odrębnymi 
dotyczącymi ochrony zabytków oraz ustalenia 
niniejszego planu;  

2) na terenie stref obowiązuje ws”óJdziaJanie 
w zakresie uzgadniania i o”iniowania zamierzeL 
inwestycyjnych i innych dziaJaL związanych  
z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. 

ochrony zabytków, w tym ”owiadamianie o za-

miarze ”odjęcia ”rac ziemnych oraz ”rze”rowa-

dzenie archeologicznych badaL ratunkowych na 
terenie objętym realizacją ”rac ziemnych, wy-

”rzedzających roz”oczęcie tych ”rac, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczą-
cymi ochrony zabytkówŁ 

 

§ 7Ł Plan wyznacza nastę”ujące obiekty i te-

reny przeznaczone na cele publiczne: 

1) drogi publiczne;  

2) tereny wód ”owierzchniowychŁ  
 

§ 8Ł Ustalenia dotyczące ukJadu komunikacyj-

nego: 

1) powiązania zewnętrzne ukJadu komunika-

cyjnego dla obszaru ”lanu odbywa się ”o”rzez 
drogi: 

a) wojewódzką ｦ nr 458, relacji Obórki ｦ Cze-

ska Wie` ｦ Po”ielów, 
b) powiatowe - o nr: 1504 O, 1178 O, 1181 O, 

c) gminne ｦ o nr: 102315O, 102304 O, 

102303 O, 104308 O, 

d) istniejące drogi ”olne; 

2) ustalenia parkingowe: 

a) dla terenu parku elektrowni wiatrowej EW/R 

oraz stacji transformatorowej EE ｦ w granicach 

obszaru, 

b) dla terenu obsJugi rolnictwa RPU ｦ w grani-

cach wJasnej dziaJki, ”rzy zaJoweniu trzech miejsc 

parkingowych na 10 zatrudnionych; 

3) regulacje linii rozgraniczających drogi nalewy 
dokonywać w miarę ”ostę”u ”rac realizacyjnych; 

4) do”uszcza się ”rzebieg kablowych sieci 
elektroenergetycznych w pasie drogowym poza 

”asem jezdni wedJug ustaleL szczegóJowychŁ 
śwentualne ”rzej`cia ”od drogą winny być wyko-

nane metodą ”rzecisku lub ”rzewiertu bez uszko-

dzenia nawierzchni jezdni; 

5) na obszarze miejscowego planu utrzymuje 

się istniejące drogi ”olne z do”uszczeniem ich 
utwardzenia do celów budowy elektrowni wia-

trowej. 

 

§ 9Ł Ustalenia w zakresie infrastruktury tech-

nicznej: 

1) w zakresie zao”atrzenia w wodę i od”ro-

wadzenia `cieków: 
a) teren EW/R ｦ ”racuje bezobsJugowo ｦ nie 

wymaga staJych ”rzyJączy do sieci wodociągowej 
i sanitarnej, 

b) teren RPU ｦ woda z istniejącej sieci wodo-

ciągowej, od”rowadzenie `cieków bytowych do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej, ”rodukcyjne do 
istniejącej na terenie oczyszczalni; 

2) w zakresie od”rowadzenia wód deszczo-

wych ｦ powierzchniowe i na wJasny teren; 
3) w zakresie gromadzenia i unieszkodliwienia 

od”adów ｦ wstę”na segregacja w miejscu ”o-

wstania i wywóz zgodnie z ”rzyjętym w gminie 
systemem gospodarki odpadami; 

4) w zakresie zao”atrzenia w energię elek-

tryczną: 
a) przez teren planu miejscowego przebiega li-

nia elektroenergetyczna 2x110 kV relacji Gro-

szowice ｦ Hermanowice, Gracze ｦ Hermanowice, 

”okazana na rysunku ”lanu wraz ze strefą wyJą-
czoną z zabudowy, 

b) teren RPU ｦ ”osiada istniejące zasilanie 
energią SN 15 kV, 

c) teren elektrowni wiatrowych ｦ wytworzona 

energia od”rowadzona będzie liniami kablowymi 

SN w do ”rojektowanego gJównego ”unktu zasi-

lania ｦ GPZ 110 kV/SN zlokalizowanego na tere-

nie o symbolu śśŁ Równolegle do linii kablowych 
SN mogą być ”rowadzone kable sterowania  

i automatyki, 

d) z projektowanego GPZ 110 kV/SN energia 

zostanie wy”rowadzona ”odziemną linią 110 kV 
w kierunku ｭGPź Hermanowiceｬ lewącym w miej-

scowo`ci Brzeg, zgodnie z wytycznymi technicz-

nymi do projektowania, 
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e) w przypadku stosowania napowietrznej linii 

110 kV oraz projektowania nowych sieci przez 

zakJad energetyczny wzdJuw jej ”rzebiegu nalewy 
wyznaczyć strefy oddziaJywania o szeroko`ci 
15,0 m od skrajnego przewodu linii, po obydwu 

jej stronach, z zakazem lokalizacji budynków 
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz dokonywania 

zadrzewieL, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

f) wzdJuw SN 15 kV linii nalewy ”ozostawić ”a-

sy o szeroko`ci ”o 8,0 m od osi linii wolne od 

zabudowy i zadrzewienia, 

g) do istniejących i ”rojektowanych sieci do-

jazd wzdJuw wyznaczonych stref oddziaJywania 
na rysunku planu oraz zgodnie z zapisami planu, 

h) o`wietlenie uliczne nie jest wymagane, 

i) odcinki istniejących sieci na”owietrznych  
w przypadku kolizji ｦ do przebudowy i ewentual-

nego skablowania na koszt inwestora; 

5) zao”atrzenie w cie”Jo ｦ teren RPU ｦ wJasny 
system grzewczy ze wskazaniem sukcesywnego 

zastę”owania ”aliwami ekologicznymiŁ Teren 
EW/R ｦ nie wymaga zao”atrzenia w cie”Jo; 

6) melioracje ｦ urządzenia drenarskie i melio-

racyjne w obrębie ”lanu do zachowaniaŁ W ”rzy-

”adku kolizji urządzenia te nalewy ”rzebudować  
w uzgodnieniu z ich wJa`cicielem; 

7) w zakresie obsJugi telekomunikacyjnej usta-

la się: 
a) obiekty ”rojektowane nie wymagają zao”a-

trzenia w sieć telekomunikacyjną,  
b) dla obiektów istniejących utrzymuje się do-

tychczasowy s”osób obsJugi, 
c) w przypadku kolizji w trakcie realizacji in-

westycji, urządzenia te nalewy ”rzebudować  
w uzgodnieniu z ich wJa`cicielemŁ 

 

 

RozdziaJ 3  

Ustalenia szczegóJowe  
 

§ 10. Ustalenia dla ”oszczególnych terenów elementarnychŁ 
1. Teren o symbolu R o Jącznej ”owierzchni 1Ł372,64 ha w podziale na: 1R, 2R, 3R, 4R i 5 R o po-

wierzchni kolejno 1R - 138,18 ha, 2R ｦ 53,64 ha, 3R ｦ 27,47 ha, 4R ｦ 191,38 ha, 5R ｦ 72,18 ha oraz 

6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R o powierzchni kolejno  

6R ｦ 151,74 ha, 7R ｦ 33,75 ha, 8R ｦ 113,41 ha, 9R ｦ 50,15 ha, 10R ｦ 2,40 ha, 11R ｦ 13,93 ha,  

12R ｦ 18,56 ha, 13R ｦ 0,18 ha, 14R ｦ 10,81 ha, 15R - 24,98 ha, 16R ｦ 19,11 ha, 17R ｦ 12,71,  

18R ｦ 231,32 ha, 19R ｦ 206,74 ha: 

 

1) Przeznaczenie terenu Tereny u”raw rolnych objętych zakazem zabudowy. 

2) Zagospodarowanie terenu  Utrzymuje się stan istniejący z zakazem zabudowy kubaturowejŁ 
3) źasady i warunki ”odziaJu 

nieruchomo`ci 
Śo”uszcza się mowliwo`ć ”odziaJów geodezyjnych, ”odziaJ uwytków 
rolnych zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymiŁ 

4) Ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska ”rzyrodniczego  
i kulturowego 

a) w zakresie ochrony `rodowiska obowiązują ustalenia § 5, 
b) czę`ć terenu, ”oJowona jest w strefie ograniczonej ochrony kon-

serwatorskiej stanowisk archeologicznych, dla której obowiązują usta-

lenia okre`lone w § 6 niniejszej uchwaJyŁ 
5) Ustalenia komunikacyjne Śojazd na tereny ”ól z ”rzylegJych dróg ”ublicznych i ”o”rzez drogi 

”olne, dla których do”uszcza się wzmocnienie nawierzchni zgodnie  
z § 8 niniejszej uchwaJyŁ 

6) Ustalenia w zakresie infra-

struktury technicznej 

Uzbrojenie terenu nie jest wymagane. 

Na terenie do”uszcza się ”rowadzenie ”odziemnych sieci infrastruktu-

ry technicznej. 

 

2. Teren o symbolu EW/R, o ”owierzchni Jącznej 183,71 ha, w ”odziale na tereny od 1 EW/R do  

8 EW/R odpowiednio o powierzchniach: 1EW/R ｦ 3,24 ha, 2EW/R ｦ 4,74 ha, 3EW/R ｦ 56,74 ha, 4EW/R 

ｦ 48,90 ha, 5EW/R ｦ 30,68 ha, 6EW/R ｦ 6,41 ha, 7EW/R 3,74 ha, 8EW/R ｦ 2,57 ha, 9EW/R-12,57 ha, 

10EW/R- 14,12 ha:  

 

1) Przeznaczenie terenu Tereny upraw rolnych z mowliwo`cią lokalizacji elektrowni wiatrowych  
i związanymi z nimi obiektami infrastruktury technicznej w ilo`ci do 21 
obiektów w tym dla terenu oznaczonego symbolem: 1 śWłR ｦ do 1 wia-

traka, 2 EW/R ｦ do 1 wiatraka, 3 EW/R ｦ 5 wiatraków, 4 śWłR ｦ do  

4 wiatraków, 5śWłR ｦ do 3 wiatraków, 6 śWłR ｦ do 1 wiatraka, 7 EW/R 

ｦ do 1 wiatraka, 8 EW/R ｦ do 1 wiatraka, 9 EW/R ｦ do 2 wiatraków,  
10 śWłR do 2 wiatrakówŁ 
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2) Zagospodarowanie terenu  Poza lokalizacją siJowni wiatrowych oraz terenem śś ｦ GPź obowiązuje 
zakaz zabudowy obiektów kubaturowychŁ Teren będzie uwytkowany rol-

niczo. Ustalenia: 

a) maksymalna wysoko`ć wiewy elektrowni wiatrowych nad ”oziom tere-

nu ｦ do 150 m, a wraz ze `migJem w jego górnym ”oJoweniu do 200 m 
±5 m, 

b) odlegJo`ci między wiewami minimum 350 m, 
d) obowiązuje zachowanie minimalnych odlegJo`ci lokalizacji elektrowni 
wiatrowej, licząc od osi ”ionowej wiewy: 
- od obiektów kubaturowych niemieszkalnych 100 m, 
- od obszarów cennych przyrodniczo ｦ 200 m, 

- od linii rozgraniczających drogi wojewódzką i ”owiatowe ｦ minimum 

100 m, od dróg niwszych kategorii 50 m, 
- od linii elektroenergetycznych 110 kV ｦ suma wysoko`ci masztu, ”ro-

mienia wirnika od osi linii, od 15 kV ｦ suma wysoko`ci masztu, promie-

nia wirnika od osi linii, 

- od górnej linii brzegowej cieków ｦ 15,0 m, 

e) ”owierzchnia zabudowy jednej wiewy elektrowni wiatrowej znajdującymi 
się w bez”o`redniej blisko`ci tej wiewy nie mowe ”rzekroczyć 350 m2,  

f) do”uszcza się mocy jednego generatora znajdującego się na jednej 
wiewy elektrowni wiatrowych do 3,0 MW,  
g) wszystkie konstrukcje wiewy wraz z turbinami winny być ”omalowane 
na kolor jasny, ”astelowy, niekontrastujący z otoczeniem, o ”owierzchni 
matowej, bez refleksów `wietlnychŁ Obowiązuje nakaz ujednolicenia ko-

loru w obszarze caJego ”arku elektrowni wiatrowych, 
h) ustala się nakaz usunięcia nieczynnej ”rzez okres 1 roku elektrowni,  
z obowiązkiem u”orządkowania i ”rzywrócenia terenowi ”ierwotnej funkcji, 
i) ustala się zakaz umieszczania na elektrowniach wiatrowych reklam za 

wyjątkiem logo ”roducenta i lub wJa`ciciela na gondolach, 

j) nakaz wykonania staJego oznakowania ”rzeszkodowego zgodnie  
z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi, 
k) do”uszcza się instalacje urządzeL do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru, 

l) do”uszcza się lokalizację dróg dla ”otrzeb obsJugi i montawu  
 elektrowni wiatrowych oraz i niezbędną infrastrukturą inwynieryjną, 
m) na terenie ”arku elektrowni wiatrowych inwestor jest obowiązany  
w ciągu 5 ”ierwszych lat eks”loatacji do prowadzenia monitoringu skut-

ków oddziaJywania na `rodowisko ”rzyrodnicze, a w szczególno`ci na 
migrujące ”taki i ich ostojeŁ źakres monitoringu nalewy ”rowadzić zgodnie 
z ”rze”isami odrębnymiŁ W ”rzy”adku stwierdzenia negatywnego oddzia-

Jywania na `rodowisko ”rzyrodnicze Inwestor ”odejmie dziaJania ratun-

kowe w celu usunięcia zagroweL ｦ zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
n) realizacja ”arku elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą tech-

niczną wymaga u”rzedniego s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `ro-

dowisko zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
Po zakoLczeniu robót budowlano - montawowych obowiązuje na caJym 
terenie ”rzywrócenie rolniczej funkcji terenuŁ 

3) źasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci 

Śo”uszcza się mowliwo`ć ”odziaJów geodezyjnych, ”odziaJ uwytków rol-

nych zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymiŁ 
4) Ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska ”rzy-

rodniczego i kulturowego 

a) w zakresie ochrony `rodowiska obowiązują ustalenia § 5, 
b) czę`ć terenu, ”oJowona jest w strefie ograniczonej ochrony konserwa-

torskiej stanowisk archeologicznych, dla której obowiązują ustalenia 
okre`lone w § 6 niniejszej uchwaJyŁ 

5) Ustalenia komunikacyjne Śojazd na tereny z ”rzylegJych dróg ”ublicznych i ”o”rzez drogi ”olne  
i place realizowane na czas budowy i do celów serwisowych w okresie 

eksploatacji. 

Śo”uszcza się budowę dróg i ”laców montawowych z wykorzystaniem 
istniejących dróg ”olnych zgodnie z § 8 niniejszej uchwaJy. 

Parkowanie na terenie ograniczonym liniami zabudowy. 
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6) Ustalenia w zakresie infra-

struktury technicznej 

ślektrownie wiatrowe ”racują bezobsJugowoŁ 
Obowiązują ustalenia wg § 9 niniejszej uchwaJyŁ 
Na terenie do”uszcza się ”rowadzenie ”odziemnych sieci infrastruktury 
technicznej.  

 

3. Teren o symbolu RP o Jącznej ”owierzchni 376,11 ha w podziale o powierzchni kolejno:  

1RP ｦ 71,12 ha, 2RP ｦ 1,20 ha, 3RP ｦ 23,06, 4RP ｦ 25,55 ha, 5RP ｦ 184,59 ha, 6RP ｦ 1,17 ha,  

7RP ｦ 13,51 ha, 8RP ｦ 12,64 ha, 9 RP ｦ 8,29 ha, 10 RP ｦ 34,98 ha: 

 

1) Przeznaczenie terenu Tereny upraw rolnych. 

2) Zagospodarowanie terenu  utrzymuje się stan istniejący ｦ uprawy rolne. 

3) źasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci 

do”uszcza się mowliwo`ć ”odziaJów geodezyjnych, ”odziaJ uwytków 
rolnych zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi, 

4) Ustalenia w zakresie ochro-

ny `rodowiska ”rzyrodni-

czego i kulturowego 

w zakresie ochrony `rodowiska obowiązują ustalenia § 5Ł 

5) Ustalenia komunikacyjne dojazd na tereny ”ól z ”rzylegJych dróg ”ublicznych i ”o”rzez drogi 
”olne, dla których do”uszcza się wzmocnienie nawierzchni zgodnie  
z § 8 niniejszej uchwaJyŁ 
źasady obsJugi ｦ wg § 8 jŁwŁ 

6) Ustalenia w zakresie infra-

struktury technicznej 

uzbrojenie terenu nie jest wymagane. 

źasady obsJugi ｦ wg § 9 ustaleL ogólnychŁ Na terenie do”uszcza się 
prowadzenie podziemnych sieci infrastruktury technicznej. 

 

4. Teren o symbolu RPU, o powierzchni 5,48 ha: 

 

1) Przeznaczenie terenu Teren obsJugi rolnictwa w gos”odarstwie rolnym i hodowlanym. 

2) Zagospodarowanie terenu i 

ksztaJtowanie zabudowy 

Istniejące obiekty obsJugi rolnictwa w gos”odarstwie rolnym  
i hodowlanym, do dalszego uwytkowania, z mowliwo`cią modernizacji  

i ”rzebudowy, ”rzy zachowaniu istniejących gabarytówŁ 
źakaz zabudowy dla obiektów mieszkalnychŁ 

3) źasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci 

Utrzymuje się istniejący stan ”odziaJów geodezyjnych, z do-

”uszczeniem ”odziaJów zgodnych z ”rze”isami odrębnymiŁ 
4) Ustalenia w zakresie ochro-

ny `rodowiska ”rzyrodni-

czego 

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna ｦ 25 % powierzchni 

dziaJkiŁ 
Tereny chronione nie wystę”ująŁ 

5) Ustalenia komunikacyjne a) ”arkowanie w granicach wJasnej dziaJki, zgodnie z ustaleniami 
okre`lonymi w § 8 ustŁ 2 niniejszej uchwaJy, 
b) wjazd na teren z ”rzylegJych drógŁ 

6) Ustalenia w zakresie infra-

struktury technicznej 

Uzbrojenie terenu istniejąceŁ 
źasady obsJugi ｦ wg § 9 niniejszej uchwaJyŁ 

 

5. Teren o symbolu EE, o powierzchni 0,81 ha: 

 

1) Przeznaczenie terenu Teren zbiorczej trafostacji - GPZ 110kV/SN 

2) Zagospodarowanie terenu i 

ksztaJtowanie zabudowy 

a) teren ”rzeznaczony ”od lokalizację urządzeL i sieci infrastruktury 
technicznej w tym stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN ｦ GPZ pro-

jektowany gJówny ”unkt zasilania, 
b) wysoko`ć zabudowy ｦ do 5,0 m - 1 kondygnacja uwytkowa, 
c) dach stromy o nachyleniu ”oJaci dachowej od 25o do 40o, dopusz-

cza się dach ”Jaski, 
d) powierzchnia zabudowy dla obiektu kubaturowego do 10 % po-

wierzchni dziaJkiŁ 
3) źasady i warunki ”odziaJu 

nieruchomo`ci 
Po wydzieleniu terenu, zakaz wtórnych ”odziaJówŁ 
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4) Ustalenia w zakresie ochro-

ny `rodowiska ”rzyrodni-

czego 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ｦ 15 % powierzchni 

dziaJki, 
b) do”uszcza się w”rowadzenie zieleni izolacyjnej niskiej i `redniej 
wzdJuw granic dziaJki 

5) Ustalenia komunikacyjne a) ”arkowanie w granicach wJasnej dziaJki, zgodnie z ustaleniami 
okre`lonymi w § 8 ustŁ 2 niniejszej uchwaJy, 
b) wjazd na teren z ”rzylegJych drógŁ 

6) Ustalenia w zakresie infra-

struktury technicznej 

źasady obsJugi ｦ wg § 9 niniejszej uchwaJyŁ 

  

6. Teren o symbolu 1 ZL1 i 2ZL o powierzchni kolejno: 1,13 ha i 2,83 ha: 

 

1) Przeznaczenie terenu Lasy - tereny enklaw le`nych w`ród terenów rolnychŁ 
2) Zagospodarowanie terenu  Utrzymuje się stan istniejący, z zakazem wszelkiej zabudowyŁ Gos”o-

darka le`na winna być ”rowadzona zgodnie z ”lanem urządzenia lasuŁ 
3) źasady i warunki ”odziaJu 

nieruchomo`ci 
źakaz ”odziaJu terenuŁ  

4) Ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska ”rzyrodniczego 

Na czę`ci terenu wystę”ują ”ro”onowane do objęcia ochroną jako 
OCK ｭŚolina Przyleskiego PotokuｬŁ Warunki ochrony zostaną sformu-

Jowane w ”lanie ochrony, zgodnie ”rze”isami odrębnymiŁ 
5) Ustalenia komunikacyjne Śostę”no`ć terenu z ”rzylegJych drógŁ 
6) Ustalenia w zakresie infra-

struktury technicznej 

Uzbrojenie terenu nie jest wymagane. 

 

7. Teren o symbolu 1W ｦ Potok Przyleski o powierzchni w granicach planu 1,31 ha:  

 

1) Przeznaczenie terenu Teren wód otwartych ｦ Potok Przyleski. 

2) Zagospodarowanie terenu  Utrzymuje się stan istniejący, z zakazem wznoszenia budowli, za wy-

jątkiem obiektów sJuwących gos”odarce wodnej. 
3) źasady i warunki ”odziaJu 

nieruchomo`ci 
Teren nie ”odlega ”odziaJom geodezyjnymŁ  

4) Ustalenia w zakresie ochro-

ny `rodowiska ”rzyrodni-

czego  

a) konieczno`ć u”orządkowania linii brzegowej,  
b) zachowanie ro`linno`ci ”rzywodnej, 
c) dolina Potoku wraz z ”rzylegJymi terenami ”ro”onowana do objęcia 
ochroną jako OCK ｭŚolina Przyleskiego PotokuｬŁ Warunki ochrony 
zostaną sformuJowane w ”lanie ochrony, zgodnie ”rze”isami odręb-

nymi. 

5) Ustalenia komunikacyjne Nie wystę”ująŁ 
6) Ustalenia w zakresie infra-

struktury technicznej 

Uzbrojenie terenu nie jest wymagane. 

 

8. Teren o symbolu 2W ｦ Potok Pę”icki o ”owierzchni w granicach ”lanu 5,34 ha:  
 

1) Przeznaczenie terenu Teren wód otwartych ｦ Potok Pę”ickiŁ 
2) Zagospodarowanie terenu  Utrzymuje się stan istniejący, z zakazem wznoszenia budowli, za wy-

jątkiem obiektów sJuwących gos”odarce wodnej. 
3) źasady i warunki ”odziaJu 

nieruchomo`ci 
Teren nie ”odlega ”odziaJom geodezyjnymŁ  

4) Ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska ”rzyrodniczego  
a) konieczno`ć u”orządkowania linii brzegowej,  
b) zachowanie ro`linno`ci ”rzywodnej. 

5) Ustalenia komunikacyjne Nie wystę”ująŁ 
6) Ustalenia w zakresie infra-

struktury technicznej 

Uzbrojenie terenu nie jest wymagane. 
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9. Teren o symbolu ｦ KK: 

 

1) Przeznaczenie terenu Linia kolejowa - tor szlakowy kolei regionalnej relacji Nysa ｦ Brzeg. 

2) źasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci 

Szlak istniejący z infrastrukturą towarzyszącą, o ”owŁ w obrębie ”la-

nu 4,37 haŁ źakaz wtórnego ”odziaJu terenuŁ 
3) Ustalenia komunikacyjne Szlak istniejący ｦ nowe sieci nie są wymaganeŁ 
4) Ustalenia w zakresie infra-

struktury technicznej 

Teren uzbrojony. 

5) Ustalenia w zakresie ochro-

ny `rodowiska ”rzyrodni-

czego i kulturowego 

Obszary chronione w obrębie terenu nie wystę”ująŁ 

 

10. Teren dróg o symbolu 01 KDZ: 

 

1) Przeznaczenie terenu Śroga klasy zbiorczej kategorii wojewódzkiej - droga wojewódzka  
nr 458 o ”owierzchni odcinka w obrębie ”lanu 4,00 ha, relacji Obórki 
ｦ Po”ielówŁ 

2) Ustalenia komunikacyjne a) droga istniejąca 01 KDZ, z projektowanym fragmentem obwodnicy 

o symbolu 02 KDZ ｦ zgodnie z rysunkiem planu, 

b) szeroko`ć drogi 01 KŚź w liniach rozgraniczających ｦ zmienna od 

20,0 do 30,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

 c) nawierzchnia utwardzona, o przekroju drogowym. 

3) Ustalenia w zakresie infra-

struktury technicznej 

źakazuje się w liniach rozgraniczających drogi ”rojektowanie  
i uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej.  

4) Ustalenia w zakresie ochro-

ny `rodowiska ”rzyrodni-

czego i kulturowego  

Śo”uszcza się nasadzenia bądu uzu”eJnienia drzew, z zachowaniem 

zasady jednorodno`ci gatunkuŁ 
Tereny i obiekty chronione w obrębie terenu drogi nie wystę”ująŁ 

 

11. Teren dróg o symbolu 02 KDZ: 

 

1) Przeznaczenie terenu Śroga klasy zbiorczej kategorii wojewódzkiej - projektowany fragment 

obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458 o symbolu 01 KŚź  
i ”owierzchni w obrębie ”lanu 1,38 ha. 

2) Ustalenia komunikacyjne a) projektowany fragment ｦ zgodnie z rysunkiem planu, 

b) szeroko`ć drogi 02 KŚź w liniach rozgraniczających ｦ 20,0 m, 

zgodnie z rysunkiem planu, 

c) nawierzchnia utwardzona, o przekroju drogowym. 

3) Ustalenia w zakresie infra-

struktury technicznej 

źakazuje się w liniach rozgraniczających drogę ”rojektowanie  
i uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej.  

4) Ustalenia w zakresie ochro-

ny `rodowiska ”rzyrodni-

czego i kulturowego 

Śo”uszcza się nasadzenia drzew, z zachowaniem zasady jednorodno-

`ci gatunku w granicach jednej drogi, 
Tereny i obiekty chronione w obrębie terenu drogi nie wystę”ująŁ 

 

12. Teren dróg o symbolu 03 KDZ, 04 KDZ, 05 KDZ: 

 

1) Przeznaczenie terenu Drogi kategorii powiatowej: 

a) droga klasy zbiorczej ｦ o symbolu 03 KDZ, nr 1504 O ｦ o po-

wierzchni odcinka w obrębie ”lanu 1,91 ha, relacji Grodków ｦ Jan-

kowice Wielkie, 

b) droga klasy lokalnej ｦ o symbolu 04 KDL, nr 1178 O ｦ o po-

wierzchni odcinka w obrębie ”lanu 2,77 ha, relacji ｦ Przylesie ｦ vJobi-

zna, 

c) droga klasy lokalnej ｦ o symbolu 05 KDL, nr 1181 O ｦ o po-

wierzchni odcinka w obrębie ”lanu 2,30 ha, relacji ｦ Jankowice Wiel-

kie ｦ Pogorzela. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 12 – 710 – Poz. 193 

 

2) Ustalenia komunikacyjne a) drogi istniejące, 
b) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ zmienna od 15 do 35,0 m, 

zgodnie z rysunkiem planu, 

c) nawierzchnia utwardzona, o przekroju drogowym. 

3) Ustalenia w zakresie infra-

struktury technicznej 

W liniach rozgraniczających drogę do”uszcza się ”rojektowanie  

i uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej. 

4) Ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska ”rzyrodniczego  
Śo”uszcza się nasadzenia bądu uzu”eJnienia drzew, z zachowaniem 

zasady jednorodno`ci gatunku w granicach jednej drogiŁ 
 

13. Teren dróg o symbolu 06 KDL, 07 KDL, 08 KDL, 09 KDL:  

 

1) Przeznaczenie terenu Drogi kategorii gminnej: 

a) droga klasy lokalnej ｦ o symbolu 06 KDL, nr 102315 O ｦ o po-

wierzchni odcinka w obrębie ”lanu 3,68 ha, relacji Olszanka ｦ Czeska 

Wie` ｦ Przylesie, 

b) droga klasy lokalnej ｦ o symbolu 07 KDL, nr 102304 O ｦ o po-

wierzchni odcinka w obrębie ”lanu 1,54 ha, relacji ｦ Obórki ｦ granica 

gminy Skarbimierz, 

c) droga klasy lokalnej ｦ o symbolu 08 KDL, nr 102303 O ｦ o po-

wierzchni odcinka w obrębie ”lanu 1,84 ha, relacji ｦ Obórki ｦ granica 

gminy Skarbimierz, 

d) droga klasy lokalnej ｦ o symbolu 09 KDL, nr 104308 O ｦ  

o ”owierzchni odcinka w obrębie ”lanu 3,65 ha, relacji ｦ Grodków ｦ 

Jankowice Wielkie ｦ Przylesie. 

2) Ustalenia komunikacyjne a) drogi istniejące, 
b) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ15,0 m, zgodnie z rysun-

kiem planu, 

c) nawierzchnia utwardzona, o przekroju drogowym. 

3) Ustalenia w zakresie infra-

struktury technicznej 

W liniach rozgraniczających drogę do”uszcza się ”rojektowanie  
i uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej. 

4) Ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska ”rzyrodniczego  
Śo”uszcza się nasadzenia bądu uzu”eJnienia drzew, z zachowaniem 

zasady jednorodno`ci gatunku w granicach jednej drogiŁ 
 

 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

 

§ 11Ł Ustala się stawkę sJuwącą naliczeniu 
o”Jaty od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci na 

skutek ”odjęcia niniejszej uchwaJy w wysoko`ci 
dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu sym-

bolami: 

1) R, RP, ZL, W, KK, KDZ, KDL ｦ 0,1%; 

2) EW/R, RPU, EE ｦ 15%. 

 

§ 12Ł Na cele nierolnicze i niele`ne ”rzeznacza 
się grunty rolne o Jącznej ”owierzchni 4,86 ha, 
których zwarty obszar nie ”rzekracza wielko`ci 
okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, wymagają-
cych uzyskania decyzji na zmianę ”rzeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze, w tym:  

1) 0,9 ha gruntów ornych klasy R III; 
2) 2,36 ha gruntów ornych klasy R IV; 
3) 1,6 ha gruntów ornych klasy R VŁ 
 

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza 
się Wójtowi Gminy OlszankaŁ 

 

§ 14. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzę-
dowym Województwa O”olskiego i ”odlega ogJo-

szeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Ol-

szanka. 

 

Przewodniczący Rady  
 Walenty Oliwa 
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 źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXIVł211ł2009 

Rady Gminy Olszanka 

z dnia 1 grudnia 2009 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXIVł211ł2009 

Rady Gminy Olszanka 

z dnia 1 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego obszar w rejonie miejscowo`ci 
Przylesie, Obórki i Jankowice Wielkie w Gminie 

Olszanka 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

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

717, ze zm.), Rada Gminy Olszanka rozstrzyga, co 

nastę”uje: 
 

Podczas wyJowenia do ”ublicznego wglądu 
ww. miejscowego planu w dniach od 27 sierpnia 

2009 rŁ do 8 ”audziernika 2009 rŁ oraz w okresie 

ustawowym ”o wyJoweniu ”lanu, tjŁ do dnia  
30 ”audziernika 2009 rŁ, ustalonych jako terminy 
skJadania uwag do ”lanu, w dniu 9 ”audziernika 
2009 rŁ w”JynęJo ”ismo Pana Henryka WawrykaŁ 
W ”i`mie tym autor skJada s”rzeciw lokalizacji 
elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie terenów 
będących jego wJasno`ciąŁ  

Poniewaw dotychczasowy s”osób uwytkowania 
terenu wymienionej w ”i`mie dziaJki o nr ewiden-

cyjnym 4ł6, o ”owierzchni 6,01 ha nie zostaJ 
zmieniony, jak równiew fakt, iw warto`ć nieru-

chomo`ci nie zostaJa obniwona wskutek ustaleL 
”lanu, odrzuca się s”rzeciw zJowony ”rzez Pana 
Henryka Wawryka. 

 

Procedura planistyczna przeprowadzona w try-

bie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 wraz ze zm.) i ustawy 

z dnia 3 ”audziernika 2008 rŁ o udostę”nianiu 
informacji o `rodowisku i jego ochronie, udziale 
s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz oce-

nach oddziaJywania na `rodowisko (ŚzŁ UŁ  
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 wraz ze zm.), nie 

wykazaJa negatywnego oddziaJywania na dziaJkę 
o nr ewidŁ 4ł6, w związku z czym dotychczaso-

wy s”osób uwytkowania gruntów ”ozostaje bez 
zmian. 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXIVł211ł2009, 

Rady Gminy Olszanka 

z dnia 1 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji zadaL  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą 
do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finan-

sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-

blicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  

z ”óun. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óun. zm.) oraz 

art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 

1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 249, ”ozŁ 2104 z ”óun. zm.), Rada Gminy 

Olszanka rozstrzyga, co nastę”uje: 
 

Nie rozstrzyga się o s”osobie realizacji za”isa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny oraz o zasadach ich finansowania zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych z uwagi na 

to, we ww. miejscowy plan zagospodarowania 

”rzestrzennego obszar w rejonie miejscowo`ci 
Przylesie, Obórki i Jankowice Wielkie w Gminie 

Olszanka dla lokalizacji parku elektrowni wiatro-

wych nie przewiduje inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej nalewących do zadaL wJa-

snych gminy i finansowanych ze `rodków ”u-

blicznych. 
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