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UCHWAIA NR XXXIIIł181/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

  
 z dnia 26 marca 2009 r. 

 

w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1  

i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 
1591 z ”óun. zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1  

i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óun. zm.), po stwier-

dzeniu zgodno`ci z ustaleniami zmian w Studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego Gminy Kietrz, braku inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej nalewących do 

zadaL wJasnych gminy oraz mając na uwadze brak 

wniesionych uwag do projektu zmian w planie 

Rada Miejska w Kietrzu uchwala: zmiany w miej-

scowym planie zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kietrza Rada Miejska w Kietrzu uchwala, 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kietrza 

RozdziaJ 1 

Ustalenia ogólne 

 

§ 1Ł1. Zmiany w miejscowym planie zagospo-

darowania przestrzennego miasta Kietrza zatwier-

dzonym uchwaJą Nr XXVIII/172/2005 Rady Miej-

skiej w Kietrzu z dnia 26 kwietnia 2005 r. dotyczą 
dziaJki nr 1021/3 o pow. 2,8 ha oraz dziaJki  

nr 1027/1 o pow. 4,55 ha poJowonych na terenach 

rolniczych oznaczonych w obowiązującym planie 

symbolem R. 

2. Granice zmian okre`lono na rysunku zmian  

w planie stanowiącym zaJącznik nr 1 do niniejszej 

uchwaJy. 

 

§ 2Ł1. Przedmiotem zmian w planie jest prze-

znaczenie dziaJek nr 1021/3 i nr 1027/1 poJowo-

nych na terenach rolniczych pod lokalizację elek-

trowni wiatrowych. 

2. DziaJkę nr 1021/3 oznacza się symbolem 

1EW/R a dziaJkę nr 1027/1 symbolem 2EW/R. 
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3. Ustalenia zmian w planie zawarte w stre`ci 

niniejszej uchwaJy przedstawiono w następujących 

rozdziaJach: 

1) RozdziaJ 1    Ustalenia ogólne; 

2) RozdziaJ 2    Zasady ochrony i ksztaJtowania 

Jadu przestrzennego; 

3) RozdziaJ 3    Zasady ochrony `rodowiska; 

4) RozdziaJ 4    Przeznaczenie terenu oraz usta-

lenia dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu; 

5) RozdziaJ 5    Zasady modernizacji, rozbudo-

wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej; 

6) RozdziaJ 6   Ustalenia dotyczące sposobu i 

terminu tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzenia i uwytkowania terenów; 

7) RozdziaJ 7     Ustalenia koLcowe. 

 

§ 3Ł1. Integralną czę`cią ustaleL zmian w ”la-

nie, o których mowa w § 2 ustŁ 3, są następujące 

zaJączniki: 

1) zaJącznik nr 1 ｦ Rysunek zmian w planie,  

w skali 1: 2000, stanowiący czę`ć graficzną 
zmian w ”lanie, w którym obowiązują nastę”ujące 
oznaczenia graficzne: 

a) granica obszarów objętych zmianami w planie, 

b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzezna-

czeniu lub równych zasadach zagospodarowania, 

c) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu. 

2. PozostaJe oznaczenia na rysunku zmian  

w planie, w tym tre`ć mapy ewidencyjnej, numer  

i granica dziaJki ewidencyjnej mają charakter in-

formacyjny. 

 

§ 4Ł Regulacje zawarte w niniejszej zmianie w 

planie są zgodne z ustaleniami ｭZmian w Studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego Gminy Kietrzｬ, przyjętych uchwaJą 
Nr XXVIII/150/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu  

z dnia 27 listopada 2008 r. 

 

§ 5Ł1. Na terenach objętych zmianami w planie 

nie ustala się: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej; 

2) zasad ksztaJtowania przestrzeni publicznych; 

3) granic i s”osobów zagos”odarowania: 
a) terenów górniczych, 
b) terenów narawonych na niebezpieczeLstwo 

powodzi, 

c) terenów zagrowonych osuwaniem mas ziemnych; 

4) szczegóJowych zasad i warunków scalania  
i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz ich granic; 

5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej za-

budowy i infrastruktury technicznej; 

6) granic obszarów wymagających przeksztaJ-
ceL lub rekultywacji,  

poniewaw nie występują przesJanki do okre`le-

nia wymagaL w tym zakresie. 

2. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych 

przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome  

i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie. 

3. Ustala się stawkę sJuwącą naliczeniu opJaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wy-

soko`ci 0%, sJownie: zero procent. 

 

§ 6Ł1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) planie - nalewy przez to rozumieć niniejszą 
zmianę w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kietrza; 

2) obszarze - nalewy przez to rozumieć caJy ob-

szar objęty niniejszymi zmianami w planie; 

3) terenie - nalewy przez to rozumieć czę`ci ob-

szaru wydzielone liniami rozgraniczającymi na ry-

sunku zmian w planie i oznaczone symbolem iden-

tyfikującym przeznaczenie terenu; 

4) przeznaczeniu podstawowym - nalewy przez 

to rozumieć przewawający (stanowiący więcej niw 
55% ”owierzchni) s”osób zagos”odarowania 
dziaJki budowlanej w granicach terenu wyznaczo-

nego liniami rozgraniczającymi; 

5) przeznaczeniu uzupeJniającym - nalewy przez 

to rozumieć ustalony planem (nieprzekraczający 
30% ”owierzchni) s”osób zagos”odarowania 
dziaJki budowlanej w granicach terenu wyznaczo-

nego liniami rozgraniczającymi; 

6) dziaJce budowlanej - nalewy przez to rozu-

mieć nieruchomo`ć gruntową lub dziaJkę gruntu 

(ewidencyjną), której wielko`ć, cechy geome-

tryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposa-

wenie w urządzenia infrastruktury technicznej speJ-
niają wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z odrębnych ”rze”isów i dalszych usta-

leL planu; 

7) maszcie pomiarowym ｦ nalewy przez to ro-

zumieć obiekt budowlany wolnostojący sJuwący do 
pomiaru ”arametrów wiatru; 

8) infrastrukturze technicznej - nalewy przez to 

rozumieć sieci przesyJowe (podziemne, naziemne 

lub nadziemne) urządzenia i związane z nimi obiek-

ty sJuwące w szczególno`ci do obsJugi obszaru 

objętego planem w zakresie komunikacji, zaopa-

trzenia w wodę, ciepJo, energię elektryczną i pali-

wa gazowe, odprowadzania i podczyszczania `cie-

ków, usuwania od”adów, telekomunikacji, radio-

komunikacji i radiolokacji, a takwe przewody  

i urządzenia sJuwące zaspakajaniu potrzeb byto-

wych uwytkowników nieruchomo`ci; 

9) przepisach odrębnych - nalewy przez to ro-

zumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z akta-

mi wykonawczymi odnoszącymi się do problema-

tyki objętej niniejszym planem oraz ograniczenia  

w dysponowaniu terenem, wynikające z prawo-

mocnych decyzji administracyjnych. 

2. PozostaJe okre`lenia niniejszej uchwaJy zde-

finiowane są w obowiązujących przepisach usta-
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wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym i przepisach odrębnych. 

 

 

RozdziaJ 2 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego 

 

§ 7Ł1. Ustala się na terenach objętych zmiana-

mi w planie mowliwo`ć zmiany zagospodarowania  

i uwytkowania terenówŁ 
2. Ustala się, we zmiany zagospodarowania  

i uwytkowania terenów nie mogą naruszać: 

1) uzasadnionych interesów osób trzecich; 

2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo-

warowych oraz ochrony `rodowiska i geologiczno - 

technicznych, okre`lonych w przepisach odręb-

nych; 

3) ograniczeL w dysponowaniu terenem, wyni-

kających z ostatecznych decyzji w oparciu o prze-

pisy odrębne. 

3Ł źasady zagos”odarowania terenów nalewy 

okre`lać w odniesieniu do terenów wyznaczonych 
na rysunku zmian w planie liniami rozgraniczają-
cymi, z uwzględnieniem: 

1) ustaleL rysunku zmian w ”lanie, o którym 
mowa w §3 ustŁ 1 ”kt 1; 

2) ustaleL zawartych w niniejszej uchwale. 

4. Jako zgodne z planem uznaje się: 

1) wyznaczenie dróg wewnętrznych, zapewnia-

jących dojazd do obsJugi terenów w obszarze obję-
tym zmianami w planie o szeroko`ci wynikającej  
z ”rze”isów odrębnych; 

2) wyznaczenie tras urządzeL liniowych oraz 
terenów urządzeL związanych z rozbudową sys-

temów infrastruktury technicznej stosownie do 

warunków wynikających ze szczegóJowych roz-

wiązaL technicznych, je`li nie będą uniemowliwiać 
realizacji przeznaczenia podstawowego planu. 

5. W obszarze objętym zmianami planu, zaka-

zuje się lokalizacji: 

1) usJug polegających na prowadzeniu dziaJal-

no`ci w zakresie zbierania, odzysku lub unieszko-

dliwiania od”adów (dziaJalno`ć podstawowa); 

2) reklam wielkoformatowych oraz budowli sJu-

wących reklamie; 

3) wszelkiej zabudowy poza elektrowniami wia-

trowymi. 

 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony `rodowiska 

 

§ 8Ł1. Ustala się, we funkcja ”rzeznaczenia 
”odstawowego, s”osób jej realizacji jak i zagos”o-

darowanie terenu realizujące tę funkcję nie spo-

woduje przekroczenia normatywnych parametrów 
jako`ci `rodowiska w zakresie haJasu, jak równiew 
nie spowoduje przekroczenia normatywnych pa-

rametrów jako`ci `rodowiska w zakresie promie-

niowania niejonizującego, emisji zanieczyszczeL 
oraz wibracji. 

2. Ustala się bezwzględny obowiązek okreso-

wego usuwania i wywozu przez specjalistyczne 

sJuwby oleju z przekJadni urządzeL wiatrowych 

poza teren elektrowni wiatrowych i jego utylizację 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepi-

sami odrębnymi. 

3. Ustala się instalowanie urządzeL wykorzy-

stujących najnowsze rozwiązania technologiczne 

pozwalające na ograniczenie uciąwliwo`ci oddzia-

Jywania na ludzi. 

 

RozdziaJ 4 

Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczące 
”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudo-

wy i zagospodarowania terenu 

 

§ 9Ł Przeznaczenie, zasady zagospodarowania, 

parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagos”odarowania terenów ustala się dla 
terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi 

na rysunku zmian w planie i oznaczonych symbo-

lami planu. 

 

 

§ 10Ł1Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 
1EW/R i 2EW/R ustala się ”rzeznaczenie ”odsta-

wowe jako terenów infrastruktury technicznej 
elektroenergetyki ｦ elektrowni wiatrowych oraz 

terenu rolniczego. 

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 jako 

przeznaczenie uzupeJniające ustala się: 

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) drogi wewnętrzne do obsJugi elektrowni wia-

trowych; 

3) maszty pomiarowe. 

3Ł Śla terenów wymienionych w ustŁ 1 ustala 
się następujące parametry i wskauniki ksztaJtowa-

nia zabudowy i zagos”odarowania terenów: 
1) moc jednostkowa turbiny do 5,0 MW; 

2) wysoko`ć wiew segmentowych, rurowych do 

120 m; 

3) wirnik trójJopatowy o rozpięto`ci do 150 m; 

4) kolorystyka elektrowni wiatrowej jasna, pa-

stelowa, nie”owodująca odbJysku i refleksów 
`wietlnych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) oznakowanie kolorystyczne Jopat wirnika 

zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

6) odlegJo`ć turbin od zabudowy przeznaczonej 

na staJy pobyt ludzi min. 500,0 m; 

7) lokalizacja kolejnych turbin w systemie nie-

pasmowym w odlegJo`ci nie mniejszej niw 400 m; 

8) lokalizacja kolejnych turbin w systemie pa-

smowym równolegJym w odlegJo`ci nie mniejszej 

niw 1200 m. 

4Ł Śla terenów wymienionych w ustŁ 1 ustala 
się następujące zasady zagospodarowania: 

1) zakaz instalowania wiew kratowych; 
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2) zakaz wykonywania na”isów reklamowych 
za wyjątkiem nazw lub symboli producenta turbin; 

3) wykorzystanie terenu rolniczego pod uprawy 

polowe; 

4) elektrownie wiatrowe o wysoko`ci równej  
i większej niw 100 m nad poziom terenu, stanowią 
przeszkody lotnicze i ze względu na zapewnienie 

bezpieczeLstwa ruchu cywilnych statków ”o-

wietrznych muszą być zgJaszane oraz oznakowane 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) inwestor zobowiązany jest do powiadomie-

nia Urzędu Lotnictwa Cywilnego o przewidywa-

nym terminie ukoLczenia budowy inwestycji.  

W powiadomieniu nalewy podać równiew wszystkie 

dane o powstaJych przeszkodach, zgodnie z prze-

pisami odrębnymi, celem umowliwienia wydania 

informacji dla zaJóg statków ”owietrznych o po-

wstaniu przeszkód lotniczychŁ 
 

RozdziaJ 5 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

 

§ 11Ł1. W obszarach objętych zmianami w pla-

nie ustala się mowliwo`ć lokalizowania niewyzna-

czonych na rysunku planu podziemnych urządzeL  
i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg we-

wnętrznych dla obsJugi elementów zagos”odaro-

wania w obrębie terenu wyznaczonego liniami 

rozgraniczającymi, pod warunkiem zachowania 

pozostaJych ustaleL ”lanu i wymogów okre`lonych 

w przepisach odrębnych. 

2. W obszarach objętych zmianami w planie 

obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do 

systemu komunikacji: 

1) urządzenie tymczasowych dróg wewnętrz-

nych do miejsc lokalizacji elektrowni wiatrowych, 

niezbędnych do prawidJowej ich budowy; 

2) ”rowadzenie dróg, o których mowa w ”kt 1, 

w istniejących ”asach dróg gruntowych, wykorzy-

stywanych rolniczo oraz we fragmentach dziaJki 

bezpo`rednio przylegJych do miejsca lokalizacji 

elektrowni wiatrowych. 

3Ł Śla obszarów zmian w ”lanie ustala się na-

stępujące zasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej: 

1) nie wyznacza się uzbrojenia w sieci wodo-

ciągowe i kanalizacyjnej, poniewaw elektrownie 

wiatrowe będą pracowaJy bezzaJogowo; 

2) odprowadzenie energii elektrycznej z elek-

trowni wiatrowych do systemu elektroenergetycz-

nego poJowonego poza obszarem zmian w planie 

liniami kablowymi podziemnymi; 

3) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie  

z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami § 8 ustŁ 2Ł 
 

RozdziaJ 6 

Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymcza-

sowego zagospodarowania, urządzenia i uwytko-

wania terenów 

 

§ 12Ł1. Tereny w obszarach zmian w planie 

oznaczone symbolem 1EW/R i 2EW/R mogą być 
wykorzystywane w s”osób dotychczasowy do 
czasu zagospodarowania zgodnie z planem. 

2. W okresie przed realizacją inwestycji do-

puszcza się zainstalowanie masztu pomiarowego 

na okres nie dJuwszy niw 24 miesiące. 

3. Na okres budowy elektrowni wiatrowych 

dopuszcza się realizację: 

1) tymczasowych wewnętrznych dróg; 

2) tymczasowych sieci infrastruktury technicz-

nej związanych z obsJugą placu budowy. 

4. Ustala się ”rzywrócenie do stanu ”ierwotne-

go ”o zakoLczeniu budowy terenów ”o tymcza-

sowych drogach i sieciach infrastruktury technicz-

nej w s”osób umowliwiających prowadzenie prac 

rolnych i polowych. 

 

RozdziaJ 7 

Ustalenia koLcowe 

 

§ 13. Wykonanie uchwaJy powierzyć Burmi-

strzowi Kietrza. 

 

§ 14Ł UchwaJa wchodzi w wycie po upJywie 30 

dni od jej ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa O”olskiegoŁ 
 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kietrzu 

Franciszek Sobczuk 
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