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§ 5Ł Za kawdy dzieL umieszczenia reklamy  
w pasie drogowym ustala się dzienne stawki o”Jat 
za 1 m2 powierzchni reklamy umieszczonej w pa-

sie drogowym w wysoko`ci 2,00 zJŁ 
 

§ 6Ł Za zajęcie ”asa drogowego, o którym mo-

wa w § 1 ”kt 4, ustala się nastę”ujące stawki 
o”Jat za kawdy dzieL zajęcia 1 m2 powierzchni na: 

1) ogródki gastronomiczne, handlowe i usJugo-

we          ｦ 2,00 zJ; 
2) stragany niebędące obiektami budowlanymi  

i inne urządzenia eks”onujące towar      ｦ 1,00 zJ; 
3) inne niewymienione w pkt 1 - 2 ”ozwalające 

na korzystanie z pasa drogowego na prawach wy-

Jączno`ci         ｦ 1,00 zJŁ 

§ 7. Uchyla się uchwaJę Nr XXVIIł183ł09 Rady 
Gminy Śąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 rŁ  
w s”rawie ustalenia wysoko`ci stawek o”Jat za 
zajęcie ”asa drogowegoŁ 

 

§ 8Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi 
Gminy. 

 

§ 9Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiego i wchodzi 
w wycie ”o u”Jywie 14 dni od daty ogJoszeniaŁ 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Wieczorek 
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1202 

 
1197 

UCHWAIA NR XXXVIIIł205/2009 

RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

  

 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

  

w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania miasta Kietrz 

 

ŚziaJając na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 ”kt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  

z ”óunŁ zmŁ) oraz art. 14 ust. 1, art. 27 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ), Rada Miejska w Kietrzu 

uchwala zmianę nr 2 w miejscowym planie zago-

spodarowania przestrzennego miasta Kietrza obej-

mującą dziaJki nr 720ł1, 1090ł1, 1285 z przezna-

czeniem pod elektrownie wiatrowe. 

 

IŁ Ustalenia ogólne 

 

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 
zmian Studium uwarunkowaL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Kietrz, 

uchwalonych uchwaJą Rady Miejskiej w Kietrzu  

Nr XXVIII/150/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. 

uchwala się zmianę nr 2 w miejscowym ”lanie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz 

uchwalonego uchwaJą Rady Miejskiej w Kietrzu  
Nr XXVIII/172/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. 

ogJoszoną w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z 2005 r. Nr 39, poz. 1281. 

2. ZaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 
1) zaJącznik nr 1 ｦ rysunek planu, na rysunku 

planu wymienionego w ust. 1, wykonany na ma-

”ie w skali 1:5000 okre`lający trzy wydzielone 
obszary ”lanu, które są ”rzedmiotem zmiany nr 2 
planu opisanego w ust. 1; 

2) integralną czę`cią zmiany nr 2, o której mo-

wa w ust. 1, są rysunki ”lanu wykonane na ma-

”ach w skali 1:1000 stanowiące zaJączniki nr 2, 
nr 3 i nr 4 obowiązujące w zakresie granic obszaru 
objętego zmianą ”lanu nr 2 i zastosowanych ozna-

czeL identyfikujących ”rzeznaczenie terenu oraz  
w zakresie linii rozgraniczających o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia `ci`le okre`loneŁ 
3. ZaJącznik nr 5 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie 

realizacji zapisanych w zmianie nr 2 miejscowego 

planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania. 

 

§ 2Ł1Ł Przedmiotem zmiany nr 2 ”lanu jest ”rze-

znaczenie terenów rolnych, oznaczonych w obo-

wiązującym ”lanie symbolami: ｭ2Rｬ, ｭ1Rｬ i ｭ24Rｬ 
na tereny infrastruktury technicznej ｦ elektrownie 

wiatrowe oznaczone na rysunkach planu w skali 

1:1000 granicami obszaru objętego zmianą nr 2 
oraz liniami rozgraniczającymi i symbolami: 

1) EW-1 ｦ teren elektrowni wiatrowej Nr 1  

i ｭ25Rｬ - teren rolniczy (zaJącznik nr 2); 

2) EW-2 ｦ teren elektrowni wiatrowej Nr 2  

i ｭ26Rｬ - teren rolniczy (zaJącznik nr 3); 

3) EW-3 ｦ teren elektrowni wiatrowej Nr 3  

i ｭ27Rｬ - teren rolniczy (zaJącznik nr 4). 
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§ 3.1. Na terenach objętych zmianą nr 2  
w planie nie ustala się: 

1) zasad ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych 

2) granic i s”osobów zagos”odarowania: 
a) terenów górniczych, 
b) terenów zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych, 

c) terenów narawonych na niebez”ieczeLstwo 
powodzi; 

3) szczegóJowych zasad i warunków scalania  

i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz ich granic; 
4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej za-

budowy i infrastruktury technicznej; 

5) granic obszarów wymagających ”rzeksztaJ-
ceL lub rekultywacji, ”oniewaw, nie wystę”ują 
”rzesJanki do okre`lenia wymagaL w tym zakresieŁ  

 

§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) planie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć niniejszą 
zmianę nr 2 w miejscowym planie zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Kietrz; 

2) obszarze ｦ nalewy ”rzez to rozumieć caJy ob-

szar objęty niniejszymi zmianami w planie;  

3) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć czę`ci ob-

szaru wydzielone liniami rozgraniczenia na rysun-

kach zmian w planie i oznaczone symbolem iden-

tyfikującym ”rzeznaczenie terenu; 
4) przeznaczeniem podstawowym ｦ nalewy 

przez to rozumieć ”rzewawający (stanowiący wię-
cej niw 55% ”owierzchni) s”osób zagos”odarowa-

nia dziaJki w granicach terenu wyznaczonego li-
niami rozgraniczającymi; 

5) infrastrukturze technicznej ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć sieci ”rzesyJowe ”odziemne lub naziem-

ne i związane z nimi obiekty sJuwące w szczegól-

no`ci do obsJugi obszaru objętego ”lanem w za-

kresie komunikacji, zao”atrzenia w energię elek-

tryczną, usuwania od”adów, telekomunikacji; 
6) ”rze”isach odrębnych ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć obowiązujące ”rze”isy ustaw wraz z akta-

mi wykonawczymi oraz normy ”aLstwoweŁ 
 

IIŁ Prze”isy szczegóJowe dotyczące zmian nr 2 

 

§ 5. W miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego obejmującym obszar w granicach 
administracyjnych miasta Kietrz uchwalonym 

uchwaJą Nr XXVIIIł172ł2005 ”rzez Radę Miejską 
w Kietrzu z dnia 26 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. 

Woj. Opolskiego z 2005 r. Nr 39, poz. 1281) 

wprowadza się nastę”ujące zmiany: 
1. W § 8 ust. 1 na koLcu tabeli w”rowadza się 

LpŁ 38 i 39 i nastę”ujący za”isŁ 
 
 

 

 

Lp Numer  

i symbol 

terenu 

Podstawowe 

przeznaczenie 

terenu 

Uzu”eJniające 
przeznaczenie 

terenu  

38 EW-1 

EW-2 

EW-3 

Ustala się teren 
pod elektrownie 

wiatrowe z rów-

noczesnym za-

chowaniem min. 

82% terenu bio-

logicznie czynne-

go 

Sieci i urzą-
dzenia infra-

struktury 

technicznej, 

drogi dojaz-

dowe 

39 25 R 

26 R 

27 R 

TEREN  

ROLNICZY 

 

2. Po § 10 ustala się § 10a w brzmieniu: 

§ 10a. Prze”isy w zakresie ochrony `rodowiska 
”rzyrodniczego dla wydzielonego obszaru objętego 
granicą zmiany ”lanu nr 2 przeznaczonego po elek-

trownie wiatrowe: 

1) Elektrownie wiatrowe, oznaczone symbola-

mi: EW - 1, EW - 2 i EW - 3 jako obiekty mogące 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, muszą s”eJ-
niać warunki okre`lone w ”rze”isach odrębnych  
z zakresu ochrony `rodowiska i nie mogą ”owo-

dować staJych lub okresowych uciąwliwo`ci dla 
funkcji terenów oznaczonych, na rysunku ”lanu 
miejscowego miasta Kietrz, symbolem ｭMNｬ i ｭUｬ 
tjŁ terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę miesz-

kaniową i usJugowąŁ 
2) Nakazuje się takie dobranie ”arametrów ”ra-

cy elektrowni wiatrowej, aby nie s”owodować 
uciąwliwo`ci w zakresie haJasu, w zakresie ”romie-

niowania niejonizującego, emisji zanieczyszczeL 
oraz wibracji dla terenów wyznaczonych w ”lanie 
miasta i terenów sąsiednich ”rzeznaczonych ”od 
zabudowę i na ”obyt ludziŁ 

3) Ustala się bezwzględny obowiązek okreso-

wego usuwania i wywozu przez specjalistyczne 

sJuwby oleju z ”rzekJadni urządzeL wiatrowych  
i transformatorów, ”oza teren zmiany ”lanu i utyli-
zacje oleju zgodnie z obowiązującymi w tym za-

kresie ”rze”isami odrębnymi oraz obowiązującymi 
w mie`cie KietrzŁ 

4) Nakazuje się instalowanie urządzeL wyko-

rzystujących najle”sze dostę”ne technologie i me-

tody ”rowadzenia dziaJalno`ci, jako ”odstawy 
eliminowania lub ograniczania szkodliwych oddzia-

JywaL na `rodowisko i ludziŁ 
5) Przy zagospodarowaniu terenu oznaczonego 

w zmianie planu symbolem ｭśW - 2ｬ i ｭśW - 3ｬ 
nalewy uwzględnić uwarunkowania wynikające  
z ”oJowenia ”rojektowanych elektrowni w ze-

wnętrznej strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody  
i obszaru zasilania ujęcia wody dla wodociągu 
miejskiego, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
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3. Po § 14 ustala się za”isy § 14a w brzmieniu: 
§ 14a. Prze”isy szczegóJowe dotyczące ”rze-

znaczenia i warunków zagos”odarowania terenów 
”od lokalizację elektrowni wiatrowych oznaczo-

nych na rysunkach zmian ”lanu symbolem ｭEWｬ:  
1) Na wskazanych rysunkami zmiany planu ob-

szarach, oznaczonych symbolem ｭśWｬ ustala się 
tereny ”od elektrownie wiatrowe, które są ”rze-

znaczeniem podstawowym terenu.  

2) ślektrownię wiatrową oznaczoną na ”lanie 
symbolem ｭśW - 1ｬ ustala się na dziaJce nr 720ł1, 
elektrownie oznaczoną symbolem ｭśW - 2ｬ ustala 
się na dziaJce nr 1090ł1, elektrownię oznaczoną 
symbolem ｭśW - 3ｬ ustala się na dziaJce nr 1285.  

3) Na terenach oznaczonych symbolami EW - 1, 

EW - 2, EW - 3 ”rzeznaczonych ”od lokalizację 
budowli tjŁ wiew elektrowni wraz z fundamentem 

oraz dróg dojazdowych ”laców manewrowych, 
nalewy zachować minimum 82% terenu biologicznie 
czynnego, który ”ozostanie w uwytkowaniu rolni-

czym.  

4) Usytuowanie ”odstawy wiewy elektrowni nie 
mowe wykraczać ”oza granice ”oszczególnego 
terenu ｭśWｬ. 

5) Ustala się, we maksymalna wysoko`ć bu-

dowli, tjŁ wiewy elektrowni o konstrukcji rurowej  
z turbiną i wirnikiem z wzniesionym `migJem nie 
mowe ”rzekroczyć 170 m od poziomu terenu. 

6) Ustala się maksymalną `rednicę wirnika do 
120 m, maksymalną moc nominalną urządzenia do 
5,0 MW. 

7) Obiekty o caJkowitej wysoko`ci równej lub 
wywszej niw 100 nad ”oziom terenu, jako ”rze-

szkody lotnicze nalewy wy”osawyć w znaki ”rze-

szkodowe i `wiatJa ”rzeszkodowe zgodnie z ”rze-

”isami odrębnymiŁ 
8) Dla wszystkich elektrowni na terenie obję-

tym zmianą ”lanu nalewy stosować jednolitą kolo-

rystykę: zes”óJ ”rądotwórczy (gondola) wirnik oraz 
wiewa ｦ kolor nie”owodujący odbJysków i reflek-

sów `wietlnych, zgodnie z odrębnymi ”rze”isamiŁ 
9) Elektrownie wiatrowe: EW - 1, EW - 2, EW - 3 

muszą mieć za”ewniony dostę” do drogi ”ublicznej, 
”rzez istniejące lub ”rojektowane drogi zewnętrzneŁ  

10) Niedopuszczalne jest wykonanie konstrukcji 

wiewy jako no`nika reklamy z wyjątkiem oznaczeL 
graficznych (logo) ”roducenta urządzeLŁ 

11) Wiewa ma mieć konstrukcję rurową ”eJno-

`ciennąŁ Niedo”uszczalne jest wykonanie wiewy  
o konstrukcji kratowej. 

12) Na terenach oznaczonych symbolem ｭśWｬ 
do”uszcza się lokalizację kablowych ”odziemnych 
linii elektroenergetycznych `redniego i niskiego 
na”ięcia i urządzeL infrastruktury technicznej 

związanych z elektrowniami wiatrowymi i stacjami 
transformatorowymi. 

13) Od”rowadzenie wód o”adowych z drogi  
i ”lacu manewrowego nalewy wykonać na wJasny 

teren rolniczy na zasadach okre`lonych w obowią-
zujących w tym zakresie ”rze”isach odrębnychŁ 

14) Ustala się na terenach śW, by ”owierzch-

nia dróg wewnętrznych dojazdowych i ”lacu ma-

newrowego, utwardzonych na czas budowy lub 

remontu elektrowni, ”rzywrócić do stanu ”ierwot-

nego ”o zakoLczeniu budowy lub remontu elek-

trowni. 

15) W okresie poprzedzającym realizację inwe-

stycji do”uszcza się instalację masztu ”omiarowe-

go o wysoko`ci nie”rzekraczającej 100 m. 

16) Przy realizacji inwestycji uwzględnić nalewy 
zlokalizowany na dziaJce nr 1285 i terenie ozna-

czonym symbolem ｭśW - 3ｬ obszar stanowiska 

archeologicznego nr 24, objęty ochroną konserwa-

torskąŁ 
W obrębie wystę”owania stanowiska archeolo-

gicznego nalewy uwzględnić zakazy i nakazy wyni-

kające z ”rze”isów odrębnych o ochronie zabyt-

ków i o”iece nad zabytkamiŁ  
 

4. Po § 15 ust. 13 w”rowadza się § 15a  

w brzmieniu: 

§ 15aŁ Zasady obsJugi komunikacyjnej terenów 
objętych zmianą nr 2 ”lanu miejscowego: 

1) Tereny elektrowni wiatrowych oznaczone  

w zmianie nr 2 symbolami ｭśW - 1ｬ, ｭśW - 2ｬ, 
ｭśW - 3ｬ muszą mieć za”ewniony dostę” do dróg 
publicznych ”rzez istniejące lub ”rojektowane dro-

gi wewnętrzneŁ 
2) W granicach obszarów objętych zmianami 

”lanu, ustala się mowliwo`ć lokalizowania niewy-

znaczonych na rysunkach zmianami ”lanu dróg 
wewnętrznych dojazdowych i ”laców manewro-

wych s”eJniających techniczne warunki niezbędne 
do budowy i remontu elektrowni. 

3) Śrogi wewnętrzne dojazdowe ”rojektowane 
w obszarach objętych zmianą ”lanu muszą ”osia-

dać szeroko`ć minimalną ｦ 6,0 m w liniach roz-

graniczenia a wymagany ”romieL skrętu na skrzy-

wowaniach i zjazdach ｦ 45 m. 

W granicach obszarów objętych zmianą nr 2 ”la-

nu tjŁ na terenach: ｭśW - 1ｬ, ｭśW - 2ｬ i ｭśW - 3ｬ 
do”uszcza się utwardzenie nawierzchni jezdni ”rojek-

towanych dróg wewnętrznych ”lacyków manewro-

wych na czas budowy i remontu elektrowni wiatro-

wych. 

 

5. Po § 16 ustŁ 14 w”rowadza się § 16a  

w brzemieniu: 

§ 16aŁ Zasady budowy infrastruktury technicznej: 

1Ł W obszarach objętych granicami zmiany ”la-

nu ustala się mowliwo`ć lokalizowania nie wyzna-

czonych na rysunkach zmiany planu podziemnych 

urządzeL i sieci infrastruktury technicznej. 

2. Odprowadzenie energii elektrycznej z elek-

trowni wiatrowych do systemu elektroenergetycz-

nego ”oJowonego ”oza obszarem zmian w ”lanie 
nalewy wykonać liniami kablowymi ”odziemnymiŁ 
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6Ł W § 30 ”o ustę”ie 4 w”rowadza się ustę” 5 

w brzmieniu:  

5Ł1) Utrzymuje się tereny rolnicze na obszarach 
oznaczonych na rysunkach zmiany planu symbo-

lami ｭ25 Rｬ, ｭ26 Rｬ i ｭ27 RｬŁ Teren rolniczy jest 
ich funkcją ”rzeznaczenia ”odstawowegoŁ 

2) Na terenach rolniczych obowiązuje zakaz 
budowy obiektów dla funkcji ze staJym ”rzebywa-

niem ludzi. 

3) Na terenach ｭ25 Rｬ, ｭ26 Rｬ i ｭ27 Rｬ do-

”uszcza się budowę sieci i urządzenia infrastruktu-

ry technicznej ”owiązanej z elektrowniami wiatro-

wymi. 

 

IIIŁ Ustalenia koLcowe  
 

§ 6. Tereny objęte zmianami nr 2 w planie mia-

sta mogą być wykorzystywane w s”osób dotych-

czasowy, do czasu zagospodarowania zgodnie  

z planem. 

 

§ 7. Uchyla się ustalenia miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego obejmującego 
obszar w granicach administracyjnych miasta 

Kietrz uchwalonego uchwaJą Rady Miejskiej  
w Kietrzu Nr XXVIII/172/2005 z dnia 26 kwietnia 

2005 r. ogJoszoną w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa O”olskiego z 2005 r. Nr 39, poz. 1281 

w zakresie objętym niniejszą zmianą nr 2. 

 

§ 8. Ustala się stawkę ”rocentową, na ”od-

stawie, której okre`la się jednorazową o”Jatę  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związ-

ku z uchwaleniem zmiany planu w zakresie terenu 

oznaczonego na rys. zmiany planu symbolem  

ｭśW - 1ｬ, ｭśW - 2ｬ i ｭśW - 3ｬ w wysoko`ci 0 %Ł 
 

§ 9. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Kietrza. 

 

§ 10. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 
dni od ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa O”olskiegoŁ 
 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Kietrzu 

Franciszek Sobczuk 

 

 

ZaJącznik nr 5 

do uchwaJy Nr XXXVIIIł205/2009 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewaJy-

by do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych 

 

Rada Miejska Kietrza, ”o za”oznaniu się z usta-

leniami zmiany nr 2 miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego miasta Kietrz, polegają-
cego gJównie na ustaleniu mowliwo`ci budowy 
trzech elektrowni wiatrowych i dokumentami ze-

branymi w toku opracowania zmiany nr 2 planu, 

stwierdziJa, we zmiana planu nie powoduje ko-

nieczno`ci inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalewaJyby do zadaL wJasnych 
gminy. 

 

Wszystkie wydatki związane z realizacją inwe-

stycji, z zakresu infrastruktury technicznej, jako 

inwestycje towarzyszące budowie elektrowni wia-

trowych, finansowane będą ”rzez inwestora turbin 
wiatrowych i nie ”rzewiduje się wydatków gminy 
w dziale zadaL gminyŁ 
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