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UCHWAIA Nr XXIXł2Ń3ł2ŃŃ9 

 RAŚY GMINY ŚOBRźśK WIśLKI 

z dnia 8 stycznia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolniczej zabudowy produkcyjnej  
w _wierklach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 

marca ń99Ń r. o samorządzie gminnym (Śz. U. z 2ŃŃń r. 
Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 

poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 

1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i 

Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 

175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 

1218), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 

1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087 

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

2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 

1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413) oraz 

uchwaJy Rady Gminy w Śobrzeniu Wiel—im Nr 
XIVł96ł2ŃŃ7 z dnia 25 ”audzierni—a 2ŃŃ7 r. - po 

stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarun—owaL  
i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy 
ŚobrzeL Wiel—i, ”rzy–ętym uchwaJą Rady Gminy 
ŚobrzeL Wiel—i Nr XXłń47ł97 z dnia 25 marca 1997 r. 

uchwala się co nastę”u–e:  
 

ŚziaJ I 
Przepisy ogólne 

 

§ ń.ń. Uchwala się mie–scowy ”lan zagos”odarowa-

nia przestrzennego terenów rolnicze– zabudowy ”ro-

du—cy–ne– w _wier—lach - zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar zamierzonej, rolniczej zabu-

dowy ”rodu—cy–ne– w ”oJudniowo wschodnie– czę`ci wsi 
_wier—le, ograniczony od ”óJnocy i wschodu istnie–ącą 
zabudową miesz—aniową i usJugową wzdJuw ul. Mic—iewi-

cza, od zachodu - ul. Piastows—ą, od ”oJudnia - kom-

”le—sem le`nym; ”lan obe–mu–e ”onadto tereny infra-

stru—tury towarzyszące–: rurociągów cie”Jowniczych i 
kablowych linii elektroenergetycznych od Elektrowni 

O”ole w Brzeziu do _wier—li. 
 

§ 2. Integralną czę`ć ninie–sze– uchwaJy stanowią 
zaJączni—i:  

1) zaJączni— nr ń - rysunek planu w skali 1 : 2000; 

2) zaJączni— nr 2 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”a-

trzenia uwag do projektu planu; 

3) zaJączni— nr 3 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie reali-
zacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

stanowiących zadania wJasne gminy ŚobrzeL Wiel—i 
oraz o zasadach ich finansowania.  

 

§ 3. Ustalenia ”lanu ”owinny być inter”retowane i 
realizowane w zgodzie z zasadami zrównowawonego 
rozwoju i minimalizacji konfliktów ”rzestrzennych. 

 

§ 4. Przedmiotem ustaleL ”lanu są tereny i obie—ty 
liniowe oznaczone na rysun—u i w tre`ci ”lanu niwe– 
wymienionymi symbolami literowymi:  

1) tereny obie—tów ro`linne– ”rodu—c–i rolnicze–, 
s—Jadów i magazynów ｦ PR; 

2) tereny urządzeL gos”odar—i `cie—owe– ｦ K; 

3) tereny zieleni izolacyjnej ｦ ZI; 

4) tereny lasów i zadrzewieL `ród”olnych ｦ ZL; 

5) tereny dróg ”ublicznych —lasy ź ｦ KDZ; 

6) tereny dróg wewnętrznych ｦ KDW; 

7) tereny wód `ródlądowych - WS i rowów szczegó-
Jowych ｦ W; 

8) tereny infrastru—tury cie”Jownicze– ｦ C; 

9) tereny podziemnej infrastruktury elektroenerge-

tycznej ｦ E; 

10) napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV - 

E110kV; 

11) napowietrzne linie elektroenergetyczne 15 kV - 

E15kV,; 

12) ”odziemny gazociąg ”rzesyJowy - G Ø 2ŃŃ. 

 

§ 5.1. Na terenach, o —tórych mowa w § 4, ustalo-

no w planie: 

1) ”rzeznaczenie terenów i linie rozgranicza–ące te-

reny o równych fun—c–ach lub równych zasadach zago-

spodarowania; 

2) zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego; 

3) zasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa —ulturowego i zabyt—ów; 

5) ”arametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy 
oraz zagos”odarowania terenów, chara—terystyczne dla 
rodza–ów zabudowy wystę”u–ących w obszarze ”lanu 
(w tym linie zabudowy, gabaryty obie—tów i ws—auni—i 
intensywno`ci zabudowy); 

6) szczególne warun—i zagos”odarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów i 
obie—tów ”odlega–ących ochronie, ustalonych na ”od-
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stawie ”rze”isów szczególnych (ewentualne znaleziska 

archeologiczne); 

8) zasady realizac–i systemów —omuni—ac–i i infra-

struktury technicznej; 

9) tymczasowe sposoby zagospodarowania oraz 

uwyt—owania terenów; 

10) zasady i warun—i scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci; 
11) staw—i ”rocentowe na ”odstawie —tórych ustala 

się o”Jatę o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym. 

2. W ”lanie nie o—re`la się:  
1) terenów niewystę”u–ących w –ego obszarze a 

wymienionych –a—o obowiąz—owy ”rzedmiot ”lanu 
miejscowego w przepisach o planowaniu i zagospoda-

rowaniu ”rzestrzennym: terenów górniczych, terenów 
narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, terenów 
zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych, terenów 
rehabilitac–i istnie–ące– zabudowy, terenów wymaga–ą-
cych prze—sztaJceL lub re—ultywac–i oraz terenów sJu-

wących organizac–i im”rez masowych;  

2) ”rzebiegu sieci infrastru—tury techniczne– i za—Ja-

dowych dróg wewnętrznych; 

3) rozwiązaL technicznych zabudowy, —omuni—ac–i i 
infrastruktury. 

  

§ 6.ń. Obowiązu–ącymi ustaleniami ”lanu są: 
1) tre`ć ninie–sze– uchwaJy; 

2) oznaczenia na rysunkach planu:  

a) granice planu, 

b) ”rzeznaczenie terenów o—re`lone od”owiednimi 
symbolami literowymi,  

c) linie rozgranicza–ące tereny o równym ”rzeznacze-

niu, bądu równych zasadach zagos”odarowania ｦ `ci`le 
okre`lone i orientacy–ne, 

d) —ierun—i dostę”no`ci —omuni—acy–ne–. 
2.  Linie rozgranicza–ące, o—re l̀one w ”lanie –a—o orien-

tacy–ne, mogą być —orygowane w uzasadnionych ”rzy”ad-

—ach, w s”osób niezmienia–ący istotnie ”rzy–ętych rozwią-
zaL urbanistycznych albo w za—resie do”uszczonym  
w od”owiednich ”rze”isach szczegóJowych ”lanu. 

 

§ 7.ń. W granicach terenów oznaczonych w ”lanie 
symbolami C, E, ”rzeznacza się na cele niele`ne grunty 
le`ne o ”owierzchni 3,96 ha, ob–ęte zgodą Ministra 
_rodowis—a z dnia 3ń grudnia 2ŃŃ8 r. 

2. Grunty rolne w obszarze planu, w tym grunty kla-

sy IV i grunty klasy V i VI pochodzenia organicznego, 

”rzeznaczone w ”lanie ”od zabudowę i infrastru—turę 
sJuwącą bez”o`rednio ”rodu—c–i rolnicze– uznane– za 
dziaJ s”ec–alny, oraz ”od urządzenia —analizac–i i utyli-
zac–i `cie—ów dla ”otrzeb rolnictwa, ”ozosta–ą gruntami 
rolnymi w rozumieniu ”rze”isów ustawy z dnia 22 lute-

go ń995 r. o ochronie gruntów rolnych i le`nych. 
 

§ 8.ń. O—re`lenia i nazwy uwyte w ”lanie oznacza–ą: 
1) przeznaczenie podstawowe albo podstawowa 

funkcja terenu - ”rzewawa–ące ”rzeznaczenie terenu, 

wyznaczonego liniami rozgranicza–ącymi i symbolem 
literowym lub literowym i liczbowym; 

2) obie—ty i urządzenia towarzyszące ｦ budynki i 

budowle pomocnicze, gospodarcze, garawe, silosy, 
—onstru—c–e o”orowe, ”ar—ingi, wiaty i inne urządzenia 
(naziemne i podziemne) - związane z ”odstawową 
fun—c–ą terenu i ”eJniące wobec nie– sJuwebną rolę; 

3) linia zabudowy nieprzekraczalna - dopuszczalne 

zbliwenie elewac–i frontowe– budyn—ów i innych obiek-

tów —ubaturowych do linii rozgranicza–ące– ”rzylegJą 
drogę ”ubliczną; do”uszcza się ”rze—roczenie linii zabu-

dowy ”rzez wysta–ące elementy budyn—u (o—a”y, gzymsy, 
bal—ony, schody zewnętrzne, tarasy, ram”y) w za—resie 
dozwolonym przez przepisy techniczno - budowlane doty-

czące odlegJo`ci budyn—ów od granic dziaJ—i; 
4) front dziaJ—i - czę`ć dziaJ—i —tóra ”rzylega do drogi 

”ubliczne– z —tóre– odbywa się gJówny w–azd lub wej-

`cie na dziaJ—ę; 
5) elewacja frontowa - `ciana budyn—u zna–du–ąca 

się na–bliwe– frontu dziaJ—i; 
6) wyso—o`ć elewac–i frontowe– budyn—u ｦ wyso-

—o`ć `ciany frontowe– budyn—u mierzona od ”oziomu 
terenu ”rzed gJównym we–`ciem do na–niwsze– —rawędzi 
”oJaci dachu (o—a”u) w elewac–i frontowe–; 

7) dach ”Jas—i - dach o nachyleniu nie wię—szym niw ń2 ; 

8) ”rzedsięwzięcia mogące znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o - ”rzedsięwzięcia zaliczone do ta—iego ro-

dza–u w ”rze”isach ”rawa ochrony `rodowis—a; 

9) ”rze”isy szczególne - przepisy ustaw wraz z ak-

tami wykonawczymi i Polskie Normy, aktualne w czasie 

realizacji ustaleL ”lanu. 
2. Innych nazw i o—re l̀eL uwyto w ”lanie w znaczeniu 

nadanym ”rzez ”rze”isy szczególne z za—resu: ”lanowania  
i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, 

”rawa wodnego, ”rawa ochrony `rodowis—a, ochrony 
gruntów rolnych i le`nych, dróg ”ublicznych, gospodarki 

nieruchomo`ciami, gos”odar—i od”adami. 
 

ŚziaJ II 
Przepisy szczegóJowe 

 

RozdziaJ ń  
Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospoda-

rowania, zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego, parametry i wskauniki ksztaJtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

 

Obiekty produkcji rolniczej, skJady i magazyny 

 

§ 9.ń. Tereny oznaczone symbolem PR - przezna-

czenie podstawowe: planowane tereny obiektów ro-

`linnej produkcji rolniczej, w tym między innymi insta-

lac–e sz—larniowe do u”raw ro`linnych z obiektami i 

urządzeniami towarzyszącymi. 
2. Na terenach, o—re`lonych w ust. ń, ustala się lo-

—alizac–ę nastę”u–ących ”rzedsięwzięć, s”eJnia–ących 
warun—i ”lanu w za—resie ochrony `rodowis—a, o—re`lo-

ne w rozdziale 4: 
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1) budowę obie—tów ”rodu—cy–nych, nawozowni, 

stac–i ”om”, ”omieszczeL —om”uterów steru–ących, 
laboratoriów, hal do ”rzygotowywania zbiorów do wy-

syJ—i i s”rzedawy; 

2) budowę s—Jadów i magazynów, chJodni i ”rze-

chowalni zbiorów; 

3) budowę za”lecza soc–alnego dla ”racowni—ów - 

szatni, jadalni, umywalni, sanitariatów; 

4) budowę za”lecza administracy–no ｦ biurowego; 

5) budowę za”lecza techniczno - warsztatowego, 

za—Jadowe– bazy trans”ortowe– i garawy; 

6) budowę dróg, ”ar—ingów i ”laców wewnętrznych; 

7) budowę infrastru—tury techniczne– - elektroener-

getycznej, wodociągowe–, —analizacy–ne–, tele—omuni-

kacyjnej; 

8) ”rzebudowę, rozbudowę, wymiany i zmiany fun—c–i 
istnie–ących budyn—ów i urządzeL na inne fun—c–e rolni-

cze: ”rodu—cy–ne, s—Jadowo - magazynowe i usJugowe,  
z wy–ąt—iem ”rodu—c–i zwierzęce–. 

3. Śla terenów PR ustala się nastę”u–ące zasady za-

budowy i zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy kubaturowej od 

drogi powiatowej nr 1702 O - w odlegJo`ci 8 m od linii 
rozgranicza–ące– drogę; 

2) od innych granic terenu PR nalewy zachować od-

legJo`ć nowe– zabudowy —ubaturowe– nie mnie–szą niw 
3 m, a w ”rzy”ad—u `cian budyn—ów z otworami 
okiennymi lub drzwiowymi - nie mnie–szą niw 4 m; 

3) liczba kondygnacji zabudowy administracyjnej i 

socjalnej - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wlicza–ąc 
uwyt—owego ”oddasza w stromym dachu; 

4) wyso—o`ć elewac–i frontowe– budyn—ów - do 6,5 m; 

5) wyso—o`ć zabudowy ”rodu—cy–ne– i towarzyszą-
ce–, sytuowane– w gJębi dziaJ—i, mierzona od ”o-

wierzchni terenu do na–wywszego ”un—tu budyn—u lub 
budowli - do ńŃ m, wię—sza wyso—o`ć do”uszczalna 
tylko w przypadku potrzeb technologicznych, uzasad-

nionych w projekcie budowlanym; 

6) geometria dachów: 
a) budyn—ów i budowli —ubaturowych sytuowanych 

we frontowe– czę`ci terenu - dachy strome, dwuspa-

dowe lub wielos”adowe, o nachyleniu ”oJaci ”od —ątem 
w przedziale 20  - 40 , z dowolnym ale powtarzalnym 

—ierun—iem usytuowania —alenic, do”uszczalne są rów-

niew dachy ”Jas—ie, 
b) budyn—ów i budowli —ubaturowych sytuowanych 

w gJębi dziaJ—i, ”oza frontową linią zabudowy - dowol-

ne, dostosowane do potrzeb technologicznych, w tym 

ta—we dachy ”Jas—ie; 

7) w zagos”odarowaniu terenu, o”rócz zabudowy i 
urządzeL sJuwących fun—c–om ”odstawowym nalewy 
”rzewidzieć: 
a) drogi wewnętrzne i ”ar—ingi z mie–scami ”osto–o-

wymi w liczbie od”owiednie– dla fun—c–i terenu, równiew 
dla osób nie”eJnos”rawnych, 
b) zieleL urządzoną na nie mnie– niw 5 % ”owierzch-

ni terenu; 

8) na terenach warsztatów, bazy trans”ortowe–, ga-

rawy, ”laców s—Jadowych surowców i od”adów oraz w 
innych mie–scach wystę”owania ”owierzchni narawo-

nych na zanieczyszczenie substancjami szkodliwymi - 

wymagane są zabez”ieczenia ”rzed zanieczyszczeniem 
ziemi i wód ”odziemnych: 

a) uszczelnienie ”odJóg ”omieszczeL oraz ”owierzchni 
”laców i dróg,  

b) wewnętrzna sieć —analizac–i deszczowo-

”rzemysJowe– i zabez”ieczenie ”rzed s”Jywem zanie-

czyszczonych wód o”adowych na tereny ”rzylegJe, 
c) se”aratory ”aliw i ole–ów ”rzed wJączeniem we-

wnętrzne– sieci —analizacy–ne– do systemu zewnętrzne-

go; 

9) do”uszczenie do uwyt—owania obie—tów ”roduk-

cy–nych warun—u–e się wy”osaweniem terenu w syste-

my —analizacy–ne i wodociągowe, w tym ”rzeciw”owa-

rowe sieci hydrantowe; 

10) ze względu na stwierdzone wystę”owanie grun-

tów organicznych w ”odJowu gruntowym terenu PR 

(torfów i namuJów organicznych nie nada–ących się do 
bez”o`redniego ”osadowienia budyn—ów i nie—tórych 
budowli) - do”uszcza się wymianę tych gruntów na 
grunty no`ne, w za—resie niezbędnym dla zrealizowania 
planowanych inwestycji. 

 

Wody 

 

§ ńŃ. Ustala się tereny wód `ródlądowych - ”Jyną-
cych: cieku podstawowego - KanaJ Bor—ows—i ozna-

czonego symbolem WS oraz rowów szczegóJowych w 
zlewni ”owierzchniowe– KanaJu Bor—ows—iego, ozna-

czonych symbolem W.  

1. W uwyt—owaniu wód (WS i W) nalewy stosować 
nastę”u–ące zasady: 

1) —oryta cie—ów i rowów utrzymywać w od”owied-

nim stanie, nie do”uszczać do nie—ontrolowanego zara-

stania, modernizować w razie ”otrzeby; 
2) urządzenia ”iętrzące, ”rze”usty i inne urządzenia 

wodne uwyt—ować zgodnie z warun—ami ”ozwolenia 
wodnoprawnego; 

3) zachować i chronić istnie–ącą zieleL w otoczeniu 
wód; 

4) zabrania się zanieczyszczania wód `cie—ami oraz 
w inny s”osób;  

5) zabrania się grodzenia nieruchomo`ci w odlegJo`ci 
mnie–sze– niw ń,5 m od brzegów cie—u ”odstawowego  
a ta—we za—azywania lub uniemowliwiania ”rzechodzenia 

przez ten obszar;  

6) do”uszcza się: 
a) s—analizowanie i zmianę ”rzebiegu rowów szcze-

góJowych na terenach PR, K i ZI w za—resie niezbęd-

nym dla realizac–i obie—tów ”rodu—cy–nych i towarzy-

szących oraz w s”osób nie ”owodu–ący nie—orzystnych 

zmian stosun—ów wodnych, 

b) ”rze—roczenia cie—ów ”rzez obie—ty infrastru—tury 
—omuni—acy–ne– i techniczne– (drogi, cie”Jociąg, wodo-

ciąg, ”rzewody —analizacy–ne, —ablowe linie ele—tro-
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energetyczne i telekomunikacyjne) z zachowaniem od-

powiednich wymagaL ”rze”isów szczególnych, 
c) wy—orzystanie wód cie—ów do zasilania stawów, 

–eweli wody te s”eJnia–ą wymagania –a—o`ciowe o—re-

`lone w ”rze”isach szczególnych dla wód ”rzeznaczo-

nych do o—re`lonych ”otrzeb oraz ”od warun—iem uzy-

skania pozwolenia wodnoprawnego w przypadkach gdy 

jest ono wymagane w przepisach prawa wodnego. 

 

źieleL izolacyjna, lasy 

 

§ ńń.ń. Ustala się tereny oznaczone symbolem ZI -  

z przeznaczeniem podstawowym pod planowaną zieleL 
izolującą tereny PR od istnie–ących i ”lanowanych tere-

nów zabudowy miesz—aniowe– –ednorodzinne– i usJugo-

we–, rozmieszczonych wzdJuw ulic Mic—iewicza i Pia-

stows—ie– w _wier—lach.  
2. Śla terenów ZI ustala się nastę”u–ące zasady za-

gospodarowania: 

1) szero—o`ć ”asa zwarte– zieleni: 2Ń m, z lu—ami  
i ”rze`witami nie częstszymi niw co 5Ń m; 

2) w nasadzeniach uwzględnić zieleL `rednią i wy-

so—ą, dostosowaną do fun—c–i izolacy–ne–, ro`linno`ci 
naturalne– oraz lo—alnych warun—ów glebowych i wod-

nych, w tym ro`linno`ć zimozieloną; 

3) ustala się obowiąze— urządzenia zieleni izolacy–ne– 
ZI równocze`nie z realizac–ą inwestyc–i na ”rzylegJym 
terenie PR; 

4) do”uszcza się: 
a) realizac–ę ciągów ”ieszo - –ezdnych w ”rze`witach 

pasa zieleni, z wylotami do ul. Mickiewicza i ul. Pia-

stowskiej, 

b) budowę ogrodzenia, ”rzy czym na zewnątrz tere-

nów ZI - od strony ul. Mickiewicza i ul. Piastowskiej - 

mowe to być wyJącznie ogrodzenie awurowe. 
 

§ ń2.ń. Ustala się tereny lasów, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem ZL.  

2. Na terenach lasów ZL obowiązu–ą nastę”u–ące 
zasady zagospodarowania: 

1) uwyt—owanie - realizowane wedJug ”lanu urządze-

nia lasu; 

2) do”uszcza się budowę obie—tów i urządzeL sJuwą-
cych gos”odarce le`ne– i fun—c–i wy”oczyn—owe– lasów. 

 

RozdziaJ 2 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji  

 

§ ń3.ń. ObsJuga —omuni—acy–na terenów PR, K i ZI: 

z drogi powiatowej nr 1702 O, relac–i Czarnowąsy - 

Brynica (ul. Piastows—a w _wier—lach), ”o”rzez: 
1) trzy z–azdy bez”o`rednie; 
2) drogi wewnętrzne KDW, o ”lanowane– szero—o`ci 

nie mnie–sze– niw 8 m.  
2. Śla ”otrzeb budowy ”rzesyJowe– infrastru—tury 

technicznej - cie”Jociągu (C) i kablowych linii `redniego 
na”ięcia (E) oraz ”óunie–sze– obsJugi tych obie—tów li-

niowych ”rzewidu–e się drogę techniczną KDW o szero-

—o`ci 6 m i dJugo`ci 2,3 —m, biegnącą równolegle do 
terenów C,E z wy—orzystaniem istnie–ących dróg le-

`nych i linii oddziaJowych; wJączenie drogi technicznej 

do drogi powiatowej nr 1702 O - dwoma zjazdami bez-

”o`rednimi; ”o zrealizowaniu inwestyc–i droga tech-

niczna ma sJuwyć ta—we ”otrzebom gos”odar—i le`ne–.  
3. Parametry techniczne z–azdów z drogi ”owiato-

we– ”owinny od”owiadać wymaganiom od”owiednich 

”rze”isów o drogach ”ublicznych. 
4. Śla obsJugi wiel—otonawowych ”rzewozów zwią-

zanych z fun—c–onowaniem obie—tów ”rodu—c–i ro`linne– 
na terenach PR oraz w celu wyeliminowania uciąwli-
wych ”rzewozów masowych ”rzez tereny zabudowy 
miesz—aniowe– w Czarnowąsach i _wier—lach ”lanu–e 
się:  

1) ”rzebudowę i od”owiednie wzmocnienie —on-

stru—c–i odcin—a drogi ”owiatowe– nr ń7Ń2 O, dJugo`ci 
w granicach planu 1,4 km (KDZ); wymagana szero—o`ć 
pasa te– drogi w liniach rozgranicza–ących wynosi 2Ń,Ń m, 
parametry klasy - Z (zbiorczej);  

2) budowę nowe– drogi ”ubliczne– w granicach ad-

ministracy–nych wsi Czarnowąsy, dJugo`ci o—. 2,Ń —m, 
Jączące– bez”o`rednio drogę ”owiatową nr ń7Ń2 O  
z systemem dróg ”ublicznych w otoczeniu śle—trowni 
O”ole (ul. Norwes—a) i dale– z drogą wo–ewódz—ą  
nr 454 relacji Opole - NamysJów; ustalenia dotyczące 
te– drogi będą ”rzedmiotem odrębnego ”lanu mie–sco-

wego wsi Czarnowąsy.  
5. Parametry techniczne dróg wewnętrznych nalewy 

dostosować do ”o–azdów, —tórych do–azd do dziaJ—i –est 
konieczny, powinny ponadto umowliwiać awary–ny ”rze-

–azd samochodami ”owarniczymi. 
6. Śo”uszcza się realizac–ę dodat—owych ”owiązaL 

—omuni—acy–nych terenów PR, K i ZI z ”ubliczną drogą 
gminną nr ńŃ2543 O (ul. Mic—iewicza w _wier—lach) 
ciągami ”ieszo - –ezdnymi o szero—o`ci minimalne– 5,0 m, 

w ”rzedJuweniu istnie–ących dróg gos”odarczych. 
 

§ ń4.ń. W realizac–i ”rzedsięwzięć z za—resu —omuni-

—ac–i drogowe– ”ubliczne– i wewnętrzne– nalewy uwzględ-

nić: 
1) ”otrzeby w za—resie dróg ”owarowych, zgodnie  

z wymaganiami ”rze”isów o ochronie ”rzeciw”owaro-

wej; 

2) ochronę a—ustyczną sąsiadu–ących terenów, na 
—tórych obowiązu–ą do”uszczalne ”oziomy haJasu; 

3) ”otrzeby osób nie”eJnos”rawnych, ”orusza–ących 
się na wóz—ach inwalidz—ich. 

2. W liniach rozgranicza–ących dróg nalewy realizo-

wać, stosownie do lokalnych potrzeb, zgodnie z usta-

loną —lasą drogi i –e– ”arametrami: 
1) ruch —oJowy; 
2) ruch rowerowy (`ciew—i rowerowe w ”oboczach 

dróg ”ublicznych); 
3) ruch pieszy (chodniki); 
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4) e—rany a—ustyczne i inne urządzenia zmnie–sza–ące 
uciąwliwo`ć a—ustyczną drogi; 

5) urządzenia obsJugi —omuni—ac–i zbiorowe– (zato—i 
autobusowe, przystanki); 

6) o`wietlenie; 
7) infrastru—turę techniczną niezwiązaną bez”o`red-

nio z —omuni—ac–ą drogową, w tym hydranty ”rzeciw-

”owarowe; 
8) urządzenia odwodnieniowe (rowy ”rzydrowne, 

”rze”usty, —analizac–ę deszczową); 
9) zieleL ”rzyuliczną.  
3. Infrastru—turę techniczną liniową niezwiązaną  

z drogą - ”rzewody wodociągowe i —analizacy–ne nalewy 
”rowadzić w u—Jadach ”odziemnych, ”rzewody sieci 
elektro - energetycznej i telekomunikacyjnej jako pod-

ziemne lub napowietrzne - na warunkach uzgodnionych 

z wJa`ciwym zarządcą drogi i o—re`lonych w stosowne– 
decyzji. 

 

§ ń5. Ustala się ws—auni—i liczby mie–sc ”ar—ingowych 
dla samochodów, wymaganych w granicach terenów 
rolnicze– zabudowy ”rodu—cy–ne–, s—Jadów i magazynów 
(PR):  

1) liczba mie–sc ”ar—ingowych dla samochodów 
osobowych: odpowiednio do potrzeb; 

2) liczba mie–sc ”ar—ingowych dla ”o–azdów osób 
nie”eJnos”rawnych: ń mie–sce na —awdych ń2 mie–sc 
parkingowych; 

3) dodat—owo nalewy uwzględnić od”owiednią, o—re-

`loną wg indywidualnych ”otrzeb, liczbę mie–sc ”osto-

–owych dla samochodów cięwarowych i autobusów. 
 

RozdziaJ 3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów infrastruktury technicznej 
 

§ ń6. Ustala się zasady zao”atrzenia obszaru ”lanu 
w wodę:  

1) źao”atrzenie w wodę dla celów ”rodu—cy–nych, 
bytowych i ”rzeciw”owarowych na terenach PR i K - z 

”lanowanych za—Jadowych u–ęć wód ”odziemnych 
(studni wierconych o Jączne– zdolno`ci ”oboru wody nie 
wię—sze– niw 5ŃŃ m³łgodz. zlo—alizowanych w obrębie 
terenów PR i K), s”eJnia–ących wymagania ”rze”isów 
ustawy Prawo wodne.  

2) Śo”uszcza się dodat—owe zao”atrzenie terenów 
PR i K w wodę dla celów bytowych, i ”rzeciw”owaro-

wych z: 

a) istnie–ące– sieci zbiorowego zao”atrzenia w wodę 
wsi _wier—le, zasilane– z u–ęcia wód ”odziemnych w 

Brzeziu, 

b) za—Jadowego systemu —analizac–i deszczowe–. 
 

§ ń7. W za—resie gos”odar—i `cie—owe– ustala się: 
1) Od”rowadzenie `cie—ów bytowo-gospodarczych - 

do ”lanowane– wewnętrzne– sieci —analizac–i sanitarne–, 
z wylotem do sieci grawitacyjno - tJoczne– wsi _wier-

—le; ”rzewidywane mie–sce wJączenia do sieci —omu-

nalnej - ”o zachodnie– stronie ul. Piastows—ie– w _wier-

klach.  

2) Od”rowadzenie wód o”adowych i rozto”owych  
z otwartych powierzchni utwardzonych na terenach PR 

- wewnętrzną siecią —analizac–i deszczowej poprzez 

se”aratory zanieczyszczeL i zawiesin do zbiorni—a re-

tency–nego, ”lanowanego na terenie urządzeL gos”o-

dar—i `cie—owe– (K); ”rzewidu–e się wy—orzystanie czę-
`ci wód ze zbiorni—a retency–nego do wewnętrznych 
celów gos”odarczych i ”rzeciw”owarowych; nadmiar 

”odczyszczonych wód o”adowych będzie od”rowadza-

ny do cieku podstawowego - KanaJu Bor—ows—iego.  
3) Śo”uszcza się od”rowadzenie niezanieczyszczo-

nych wód o”adowych i rozto”owych z dachów i ”o-

wierzchni nieutwardzonych - do ziemi i rowów na wJa-

snym terenie, w s”osób nie”owodu–ący zalewania są-
siednich nieruchomo`ci, z uwzględnieniem warun—ów 
–a—ie nalewy s”eJnić ”rzy w”rowadzaniu `cie—ów do 
wód lub do ziemi.  

4) Nadmiar wód technologicznych z u”raw hydro”o-

nicznych nalewy ”onownie wy—orzystywać do u”raw po 

”oddaniu tych wód ”rocesom od—awania i uzdatniania. 
 

§ ń8.ń. Ustala się zasady zao”atrzenia terenów PR i 

K w energię ele—tryczną: 
1) w za—resie `rednich na”ięć - bez”o`rednio z GPź 

Borki na terenie Elektrowni Opole, planowanymi kabla-

mi 15 kV i 6 kV; trasę —abli (oznaczoną symbolem E) 

zblo—owaną w wię—szo`ci we ws”ólnym ”asie z cie”Jo-

ciągiem (C), szero—o`ci 9,5 m i Jączne– dJugo`ci o—. 2,8 —m, 
przedstawia rysunek planu; 

2) w za—resie nis—ich na”ięć - liniami napowietrzny-

mi i —ablowymi z ”lanowanych, za—Jadowych stac–i 
transformatorowych 15/0,4 kV i 6/04 kV na terenach 

PR i K.  

2. Śo”uszcza się zmianę ”rzebiegu, s—ablowanie lub 
wy”rowadzenie ”oza granice ”lanu istnie–ących, na”o-

wietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV, przecina-

–ących tereny PR i K.  

 

§ ń9.ń. W za—resie zao”atrzenia obszaru ”lanu w 
energię cie”lną - ”rzewidu–e się wy—orzystanie do 
ogrzewania obie—tów ”rodu—cy–nych i towarzyszących 
na terenach PR i K zasobów energii cieplnej, pozyski-

wanej w procesie wytwarzania energii elektrycznej w 

Elektrowni Opole w Brzeziu. 

2. Śo ”rzesyJu cie”Ja wyznaczono w ”lanie trasę 
”odziemnych rurociągów cie”Jowniczych od śle—trowni 
Opole w Brzeziu do terenu PR, (oznaczoną symbolem 
C) zblo—owaną w wię—szo`ci we ws”ólnym ”asie z 

kablami elektroenergetycznymi (E), o Jączne– szero—o`ci 
9,5 m i dJugo`ci 2,2 —m. Na trasie rurociągów ”rzewi-

dziano dwa odcin—i —om”ensacy–ne o zwię—szone– sze-

ro—o`ci. 
3. Parametry ”lanowane– sieci cie”Jownicze– C po-

winny umowliwiać wy—orzystanie energii cieplnej z Elek-

trowni O”ole ta—we do ogrzewania gos”odarstw domo-

wych w _wier—lach i Czarnowąsach.  
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4. Śo”uszcza się uzu”eJnia–ące —orzystanie w obsza-

rze ”lanu z gazu ”Jynnego i innych ”aliw ”Jynnych w 
systemie bezprzewodowym, w tym magazynowanie 

wymienionych paliw w nadziemnych i podziemnych 

zbiornikach, lokalizowanych zgodnie z wymaganiami 

”rze”isów szczególnych.  
 

§ 2Ń. W zakresie telekomunikacji plan ustala: 

1) utrzymanie istnie–ącego ”rzebiegu linii tele—omu-

ni—acy–nych, do”uszcza się ich modernizac–ę i wymianę 
a ta—we ”rowadzenie nowych linii —ablowych w za—resie 
nie ”owodu–ącym trwaJego ”rzeznaczenia na ten cel 
gruntów le`nych; 

2) budowę sieci abonenc—ie– na terenach ”lanowa-

nego zainwestowania a ta—we instalac–ę ogólnie dostęp-

nych kabin telefonicznych. 

 

§ 2ń.ń. Przewody ”odziemne sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, gazowych, elektro-energetycznych i 

telekomunikacyjnych, napowietrzne linie elektroenerge-

tyczne `rednich i nis—ich na”ięć, na”owietrzne linie 
tele—omuni—acy–ne oraz urządzenia i obie—ty towarzy-

szące tym sieciom - nalewy sytuować w ”asach rozgra-

niczenia ulic i dróg, na warun—ach uzgodnionych z za-

rządcami dróg.  
2. Śo”uszcza się ”rze”rowadzenie ”rzewodów,  

o —tórych mowa w ust. ń, wraz z urządzeniami i obiek-

tami towarzyszącymi (n”. stac–i transformatorowych, 

”rze”om”owni `cie—ów, szaf tele—omuni—acy–nych, 
—abin telefonicznych, ”om”owni) a ta—we nowych —a-

blowych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - 

na nieruchomo`ciach gruntowych sąsiadu–ących z uli-
cami i drogami, w uzgodnieniu z wJa`cicielami tych 
nieruchomo`ci, bez ”otrzeby zmiany ”lanu. 

 

§ 22.ń. W za—resie gos”odar—i od”adami staJymi 
ustala się: 

1) gromadzenie od”adów —omunalnych w —ontene-

rach i zorganizowany system wywozu na wysypisko 

obsJugu–ące Gminę; 

2) od”ady zaliczone do niebez”iecznych nalewy ”rze-

chowywać w wyznaczonych i od”owiednio zabez”ie-

czonych miejscach; 

3) ”ostę”owanie z wytwarzanymi od”adami ”rze-

mysJowymi - niebez”iecznymi i innymi niw niebez”iecz-

ne, oraz odpadami komunalnymi nie przeznaczonymi do 

wywozu na wysy”is—o obsJugu–ące Gminę - wedJug 

decyz–i i uzgodnieL wJa`ciwych organów, wydanych na 
”odstawie ”rze”isów szczególnych. 

2. Prze”isy ustawy o od”adach nie ma–ą zastosowa-

nia do mas ziemnych i skalnych usuwanych albo prze-

mieszczanych w związ—u z realizac–ą inwestyc–i zgod-

nych z ustaleniami ninie–szego ”lanu; w szczególno`ci 
dotyczy to mas ziemnych wykorzystanych do ksztaJ-
towania ”owierzchni terenów inwestyc–i lub niwelac–i i 
re—ultywac–i innych terenów zdegradowanych w Gmi-

nie ŚobrzeL Wiel—i. 
 

RozdziaJ 4 

źasady ochrony `rodowiska i przyrody  
  

§ 23.ń. źe względu na ”oJowenie obszaru ”lanu w 
bardzo wrawliwe– na zanieczyszczenia zlewni KanaJu 
Borkowskiego oraz na obszarze lokalnej struktury hy-

drogeologicznej - —o”alne– ”radoliny MaJe– Panwi z ”Jyt-

—im wystę”owaniem wód gruntowych oraz znaczącymi 
zasobami wód ”odziemnych ”ozbawionych naturalne– 
izolacji od powierzchni terenu - w ”lanie o—re`lono, 
o”rócz ustaleL `ci`le adresowanych, ogólne zasady 
ochrony `rodowis—a naturalnego, w tym zwJaszcza 
zagrowonych degradac–ą wód ”odziemnych i ”o-

wierzchniowych. 

2. W związ—u z uwarun—owaniami wymienionymi w 
ust. ń ustala się na obszarze ”lanu:  

1) zakaz lokalizowania indywidualnych (przydomo-

wych) oczyszczalni `cie—ów i zbiorni—ów bezod”Jywo-

wych `cie—ów bytowych; 

2) za—az w”rowadzania nieoczyszczonych `cie—ów 
do ziemi, wód ”odziemnych i ”owierzchniowych z za-

strzeweniem ustaleL rozdz. 3, dotyczących od”rowa-

dzania wód o”adowych i rozto”owych z ”owierzchni 
niezanieczyszczanych; 

3) na—az uszczelnienia ”owierzchni zagrowonych za-

nieczyszczeniem produktami ropopochodnymi i innymi 

substanc–ami sz—odliwymi, mogącymi ”rzeni—ać do 
gruntu i wód ”odziemnych oraz zabez”ieczenia tych 
”owierzchni ”rzed s”Jywem zanieczyszczeL na tereny 
”rzylegJe; 

4) na—az u–mowania wód o”adowych i rozto”owych 

z zanieczyszczanych twardych powierzchni komunika-

cy–nych i ”rzemysJowych w system —analizacy–ny i 
podczyszczania w odsto–ni—ach szlamów i ”ias—u oraz 
se”aratorach ole–ów i substanc–i ro”ochodnych ”rzed 

ich odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego; 

5) nakaz systematycznego monitorowania stopnia 

zanieczyszczenia wód od”rowadzanych docelowo ze 
zbiorni—a retency–nego wód o”adowych i rozto”owych 
oraz z innych urządzeL gos”odar—i `cie—owe– do KanaJu 
Borkowskiego.  

3. Nalewy zachować i chronić ”rzed zainwestowa-

niem: 

1) ciek podstawowy - KanaJ Bor—ows—i wraz z ro-

`linno`cią ”rzy—orytową; do”uszcza się ”rzesunięcie 
tego cie—u na granicę terenu PR i K, pod warunkiem 

uzys—ania a—ce”tac–i zarządcy cie—u i zrealizowania 
tego ”rzedsięwzięcia zgodnie z ”rze”isami ustawy ”ra-

wo wodne; 

2) cenne ”rzyrodniczo s—u”ienia `ród”olnych za-

drzewieL i za—rzewieL oraz zadrzewienia wzdJuw drogi 
powiatowej nr 1702 O; w przypadku uzasadnionej koli-

z–i istnie–ących zadrzewieL i za—rzewieL z ”lanowannym 
zainwestowaniem terenu PR i K do”uszcza się wycin—i, 
z zachowaniem zasad kompensacji przyrodniczej, po 

uzys—aniu zezwolenia wJa`ciwego organu, zgodnie z 
przepisami ustawy o ochronie przyrody. 
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4. Przed realizac–ą ”lanowanych inwestyc–i, nieza-

lewnie od s”eJnienia wymagaL ustawy - prawo budow-

lane, nalewy wystą”ić do wJa`ciwego organu o ”ozwo-

lenia wodno”rawne na: zrzut `cie—ów do KanaJu Bor-

—ows—iego, na ”obór wód ”odziemnych oraz na ewen-

tualną regulac–ę wód, ”rzeJowenie —oryta, budowę  
i ”rzebudowę urządzeL wodnych KanaJu Bor—ows—iego, 
zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo 

wodne. 

5. W terenach zabudowanych i w mie–scach dostęp-

nych dla ludzi nalewy za”ewnić dotrzymanie do”usz-

czalnych ”oziomów natęwenia ”ól ele—tromagnetycz-

nych, zgodnie z wymaganiami od”owiednich ”rze”isów 
szczególnych.  

6. Śo”uszcza się lo—alizowanie na terenie PR i K 

”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o, ”od warun—iem zgodno`ci rodza–u i za—re-

su ”rzedsięwzięcia z ustalonym w ”lanie ”rzeznacze-

niem terenu, szczegóJowymi warun—ami –ego zabudowy 
i zagospodarowania oraz z ustalonymi w planie zaka-

zami, nakazami i ograniczeniami. 

 

§ 24.ń. W przypadku ustanowienia w obszarze pla-

nu terenów i obie—tów ob–ętych ”rawnymi formami 
ochrony ”rzyrody, nalewy stosować s”osoby ich ochro-

ny o—re`lone w od”owiednich ”rze”isach odrębnych  
i decyzjach. 

2. W razie od—rycia —o”alnych szcząt—ów ro`lin lub 
zwierząt nalewy ”owiadomić o tym Wo–ewodę O”ol-

s—iego a –eweli nie –est to mowliwe - Wó–ta Gminy Śo-

brzeL Wiel—i.  
 

§ 25.ń. Na obszarze ”lanu nie normu–e się do”usz-

czalnych ”oziomów haJasu, –edna— haJas dociera–ący  
z terenów PR i K do sąsiadu–ących terenów zabudowy 
miesz—aniowe– –ednorodzinne– i usJug o`wiaty (MN, 

MNU, UO) nie mowe ”rze—raczać ”oziomów do”usz-

czalnych, o—re`lonych w ”rze”isie szczególnym dla 
takich terenów.  

2. źe względu na wymienione wywe– uwarun—owania - 
uciąwliwe a—ustycznie urządzenia na terenach PR i K nale-

wy lo—alizować w odlegJo`ci nie mnie–sze– niw ńŃŃ m od 

terenów zabudowy miesz—aniowe– –ednorodzinne– i usJug 
o`wiaty, zna–du–ących się ”oza granicami planu. 

 

RozdziaJ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków 

 

§ 26. W obszarze ”lanu nie wystę”u–ą zare–estro-

wane lub zewidencjonowane zabytki kultury materialnej 

ani stanowis—a archeologiczne, niemnie– istnie–e mowli-
wo`ć ich wystą”ienia. W razie ujawnienia w czasie 

robót budowlanych i ziemnych ”rzedmiotu, co do —tó-
rego istnie–e ”rzy”uszczenie we –est on zabyt—iem, nale-

wy niezwJocznie zawiadomić O”ols—iego Wo–ewódz—ie-

go Konserwatora źabyt—ów w O”olu a –eweli nie –est to 
mowliwe - Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz za-

bez”ieczyć znalezis—o i wstrzymać roboty mogące –e 
usz—odzić - do czasu wydania od”owiednich zarządzeL.  

 

RozdziaJ 6 

źasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci 
   

§ 27.ń. źaleca się scalenie i w razie ”otrzeby wtór-

ny ”odziaJ ”lanowanych terenów ro`linne– ”rodu—c–i 
rolnicze–, s—Jadów i magazynów (PR), terenów zieleni 
izolacyjnej (ZI), terenów urządzeL gos”odar—i `cie—owe– 
(K) oraz terenów ”rzesyJowe– infrastru—tury cie”Jowni-

czej (C) i elektroenergetycznej (E).  

2. Wtórny ”odziaJ terenów wymienionych w ust. ń 

nalewy ”rze”rowadzać zgodnie z ustaleniami rysun—u 
”lanu, do”uszczalne są —ore—ty granic oznaczonych 
w planie jako orientacyjne.  

3. W przypadku wydzielenia na terenach PR, K i ZI 

dziaJe— dla więce– niw –ednego inwestora - ustala się 
wymóg wcze`nie–szego: 

1) wydzielenia niezbędnych dróg wewnętrznych, 
umowliwia–ących dostę” do drogi ”ubliczne–; 

2) s”orządzenia ”rzed ”odziaJem nieruchomo`ci —on-

cepcji programowo - przestrzennej; koncepcja powinna 

o—re`lać: 
a) ”rogram i chara—terysty—ę techniczną inwestyc–i, 
b) u—Jad ”ro–e—towanych dróg wewnętrznych i ”o-

wiązania z drogą ”ubliczną, 
c) ”ro–e—towany ”odziaJ fun—c–onalny oraz na dziaJ—i, 
d) zasady obsJugi w za—resie infrastru—tury technicz-

nej. 

 

ŚziaJ III 
Przepisy przej`ciowe i koLcowe 

 

RozdziaJ ń 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i uwytkowania terenów 

 

§ 28. Śo czasu zrealizowania ustaleL ”lanu, tereny 
nim ob–ęte nalewy uwyt—ować w dotychczasowy s”o-

sób, ”od warun—iem we uwyt—owanie to nie jest 

s”rzeczne z ”rze”isami odrębnymi. 
 

RozdziaJ 2 

Stawki procentowe wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
  

§ 29. źgodnie z art. ń5 ust. 2 ”—t ń2 ustawy o ”la-

nowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym ustala się 
stawki procentowe dla naliczenia jednorazowej opJaty 
od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o —tórych mowa  
w art. 36 ust. 4 tej ustawy:  

1) tereny obie—tów ro`linne– ”rodu—c–i rolnicze–, 
s—Jadów i magazynów - PR ｦ 30%; 

2) tereny urządzeL gos”odar—i `cie—owe– - K - 0%; 

3) tereny zieleni izolacyjnej ｦ ZI - 0%; 

4) tereny lasów i zadrzewieL `ród”olnych - ZL ｦ 0%; 

5) tereny dróg ”ublicznych —lasy ź - KDZ - 0%; 

6) tereny dróg wewnętrznych - KDW - 30%; 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 11 – 612 – Poz. 147 

 

7) tereny wód `ródlądowych - WS i rowów szczegó-
Jowych - W - 0.%; 

8) tereny infrastru—tury cie”Jownicze– i ele—troener-

getycznej - E, C, oraz towarzyszące– im drogi technicz-

nej - 0%; 

9) ”odziemny gazociąg ”rzesyJowy - G Ø 2ŃŃ - 0%. 

 

RozdziaJ 3 

Postanowienia koLcowe 

 

§ 3Ń.ń. Inwestyc–ami celu ”ublicznego o znaczeniu 
lo—alnym, stanowiącymi zadania wJasne gminy ŚobrzeL 
Wiel—i, są w granicach planu: rozbudowa rozdzielczej 

sieci wodociągowe– oraz rozbudowa sieci i urządzeL 
—analizac–i —omunalne– i deszczowe–, z wy–ąt—iem: 

1) sieci budowanych dla potrzeb inwestycji realizo-

wanych na terenach PR, K i ZI; 

2) wewnętrznych sieci za—Jadowych na terenach PR, 

K i ZI. 

2. Ustalenia ”lanu dotyczące ”rzebudowy drogi ”o-

wiatowej (KDZ) sJuwą realizac–i ”onadlo—alnych celów 
publicznych. 

 

§ 3ń.ń. Prawne s—ut—i realizac–i ustaleL ”lanu w za-

—resie ”onadlo—alnych celów ”ublicznych o —tórych 
mowa w § 3Ń ”onoszą ”odmioty ”rowadzące te inwe-

stycje.  

2. Prawne s—ut—i realizac–i ustaleL ”lanu na terenach 

PR, K, ZI oraz C,E ”onoszą ”odmioty ”osiada–ące tytuJ 
”rawny do tych terenów. 

 

§ 32. W za—resie ob–ętym ninie–szą uchwaJą tracą 
moc: 

1) uchwaJa Nr XXł23ńł2ŃŃŃ Rady Gminy ŚobrzeL 
Wielki z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi _wier—le; 
2) Nr XXVIIłń92ł98 Rady Gminy ŚobrzeL Wiel—i  

z dnia 19 lutego 1998 r. w sprawie miejscowego 

”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów 
”rzeznaczonych ”od budowę gazociągu wyso—iego 
ci`nienia ŚN 2ŃŃ 6,3 MPa do za—Jadu ｭNorgi”sｬ  
w Brzeziu z uwzględnieniem ”otrzeb Gminy. 

 

§ 33. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Wó–towi 
Gminy ŚobrzeL Wiel—i. 

 

§ 34. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienni—u 
Urzędowym Wo–ewództwa O”ols—iego oraz na stronach 
internetowych Gminy ŚobrzeL Wiel—i. 

 

§ 35. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni 
od daty –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Wo–e-

wództwa O”ols—iego. 
 

Przewodniczący 

Rady Gminy ŚobrzeL Wiel—i 
 Norbert SJabik 

 

źaJączni— nr 3 

do uchwaJy Nr XXIXł2Ń3ł2ŃŃ9 

 Rady Gminy ŚobrzeL Wiel—i  
z dnia 8 stycznia 2009 r.  

 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji  

z za—resu infrastru—tury techniczne–, stanowiących 
zadania wJasne Gminy ŚobrzeL Wiel—i, za”isanych  
w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego terenów rolnicze– zabudowy ”rodu—cy j-

ne– w _wier—lach oraz o zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 

717 z ”óun. zm.), w związ—u z art. 7 ust. ń ”—t 2 i 3 
ustawy z dnia 8 marca ń99Ń r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óun. zm.) i art. 

167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 

”óun. zm.), Rada Gminy ŚobrzeL Wiel—i rozstrzyga, co 

nastę”u–e: 
 

ń. W obszarze ob–ętym mie–scowym ”lanem zago-

s”odarowania ”rzestrzennego terenów rolnicze– zabu-

dowy ”rodu—cy–ne– w _wier—lach nie wystę”u–ą inwe-

stycje z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące 
zadania wJasne Gminy ŚobrzeL Wiel—i. 

2. Uwzględnia–ąc ”owywsze - odstę”u–e od 
rozstrzygnięcia o —tórym mowa w art. 2Ń ust. ń 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

 

.  
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 źaJączni— nr 2 

do uchwaJy Nr XXIXł2Ń3ł2ŃŃ9 

 Rady Gminy ŚobrzeL Wiel—i  
z dnia 8 stycznia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-

sionych do projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego terenów rolnicze– zabudowy ”ro-

du—cy–ne– w _wier—lach, w o—resie –ego wyJowenia do 
”ublicznego wglądu 

 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óun. zm.) ｦ 

uwzględnia–ąc stanowis—o Wó–ta Gminy ŚobrzeL Wiel—i 
w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego 

”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów rolni-

cze– zabudowy ”rodu—cy–ne– w _wier—lach, w o—resie 
–ego wyJowenia do ”ublicznego wglądu, Rada Gminy 
ŚobrzeL Wiel—i rozstrzyga nastę”u–ąco:  

 

ń. Negatywnie roz”atru–e się uwagę odnoszącą się 
do dziaJ—i nr 24ń w _wier—lach, wniesioną ”ismem  
z dnia 8 grudnia 2ŃŃ8 r., w —tórym wJa`ciciele nie wy-

rawa–ą zgody na ”rzeznaczenie ww. dziaJ—i ”od inwe-

stycje kompleksu szklarni.  

 W o—resie roz”oczęcia ”rocedury formalne– ”lanu, ”o 
obwieszczeniu Wó–ta Gminy ŚobrzeL Wiel—i o mowliwo`ci 
zgJaszania wnios—ów do ”ro–e—tu ”lanu, zainteresowani 
nie wnie`li wnios—ów odno`nie dziaJ—i nr 24ń w terminie 
21 dni t.j. do 15 stycznia 2008 r. Projektowanym 

”rzeznaczeniem ”od —om”le—s sz—larniowy ob–ęto zatem 
obszar wyni—a–ący z uchwaJy Rady Gminy o ”rzystą”ieniu 
do s”orządzenia ”lanu. Chara—ter zamierzone– inwestyc–i 
uniemowliwia wyJączenie z nie– s”orne– dziaJ—i o szero—o`ci 
o—. ńń m i dJugo`ci o—. 45Ń m, usytuowane– centralnie  
w granicach planu.  

2. Nie rozstrzyga się uwagi dotyczące– dziaJ—i nr 242 
w _wier—lach. źgJasza–ąca uwagę nie ”rzedstawiJa ”eJ-
nomocnictwa wJa`ciciela dziaJ—i nr 242, zgodnego wy-

maganiami art. 33 § 3 ustawy z dnia ń4 czerwca ń96Ń r. 
Kode—s ”ostę”owania administracy–nego (j.t. Dz. U. z 

2000 r. Nr 98 poz. 1071 z ”óun. zm.). PeJnomocnic-

two udzielone –e– ”rzez wJa`ciciela nieruchomo`ci doty-

czy wyJącznie s”raw ”odat—owych. 
3. Negatywnie rozstrzyga się wniose—, nastę”nie uwa-

gę do ”lanu w s”rawie ”rzeznaczenia ”od usJugi rolni-

czych dziaJe— nr ń3Ń i ń28. Wnios—owane dziaJ—i znaj-

du–ą się w granicach terenów oznaczonych w projekcie 

planu symbolem PR - tereny obie—tów ro`linne– ”roduk-

cji rolniczej w tym między innymi instalac–e sz—larniowe 
do u”raw ro`linnych z obie—tami i urządzeniami towa-
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rzyszącymi. Pro–e—t ”lanu dotyczy –ednorodne– inwesty-

cji produkcyjnej, wydzielenie w jej granicach terenu 

usJug, w znacznym oddaleniu od wsi i bez dostę”u do 
drogi publicznej nie znajduje uzasadnienia. 
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UCHWAIA Nr XXVIIIł232ł2ŃŃ8 

 RAŚY MIśJSKIśJ W GIOGÓWKU 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwaJy Nr XXVIł2ń9ł2ŃŃ8 z dnia 24 listopada 2ŃŃ8 rŁ w sprawie ustalenia stawek  
podatku od nieruchomo`ci na terenie Gminy GJogówek na 2ŃŃ9 rŁ oraz zwolnieL od podatku od nieruchomo`ci 

Na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycz-

nia ń99ńr. o ”odat—ach i o”Jatach lo—alnych (Śz. U.  

z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,  

Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 

1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730), 

Rada Mie–s—a w GJogów—u uchwala, co nastę”u–e: 
 

§ ń. W uchwale Rady Mie–s—ie– w GJogów—u Nr 
XXVI/219/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie 

ustalenia stawe— ”odat—u od nieruchomo`ci na terenie 
Gminy GJogówe— na 2ŃŃ9 r. oraz zwolnieL od ”odat—u 
od nieruchomo`ci, do—onu–e się nastę”u–ących zmian: 

1. W § ń ”—t 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

ｭod budyn—ów lub ich czę`ci: 
 miesz—alnych Ń,62 zJ od ńm² powierzchni uwyt—o-

we–ｬ. 
 

§ 2. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi 
GJogów—a. 

 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie ń4 dni od 
–e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
O”ols—iego, z mocą obowiązu–ącą od dnia ń stycznia 
2009 r. 

 

 Przewodnicząca 

 Rady Miejskiej 

 Krystyna Mulka
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UCHWAIA Nr XXIX/236/2009 

 RAŚY MIśJSKIśJ W GIOGÓWKU 

z dnia 30 stycznia 2009 r. 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  

Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 

1203, z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 

1218) w związ—u z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 2ń mar-

ca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086), Rada Miejska w GJogów—u, po 

zasięgnięciu o”inii źarządu Powiatu Prudnickiego 

uchwaJa Nr 6ńłńń4łŃ7 z dnia 26 listo”ada 2ŃŃ7 r. i Nr 64ł 
133/07 z dnia 21 grudnia 2007 r., uchwala, co nastę-
puje: 

 

§ ń. źalicza się do —ategorii dróg gminnych drogi 
wewnętrzne  u–ęte w wy—azie stanowiącym zaJączni— 
do ninie–sze– uchwaJy.  

 

§ 2. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi 
GJogów—a.  

 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie ń4 dni od 
daty ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewódz-

twa Opolskiego.  

 

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej 

Krystyna Mulka 

 


