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UCHWAIA NR IX/69/11 

RADY GMINY W WILKOWIE 

 

 z dnia 28 ”audziernika 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków  

dla lokalizacji elektrowni wiatrowych  

 

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

8 marca 1990 r. o sam“rządzie 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 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,  

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

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  

Nr 173 i poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111  

i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420  

i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142  

i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz  

z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679  

i Nr 134, poz. 777), 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, 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,  

z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227,  

Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. 

Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 

675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, 

poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, 

poz. 159 i Nr 153, poz. 901) oraz uchwaJy  

Nr XXXIX/239/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 

24 czerwca 2010 r. w sprawie ”rzystą”ienia do 

s”“rządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego wsi Wilków dla lokalizacji 

elektrowni wiatrowych, po stwierdzeniu, we nie 

narusza ustaleL Studium uwarunk“waL i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków 

”rzyjętym uchwaJą Nr XXVIII/131/06 Rady Gminy 

w Wilkowie z dnia 30 marca 2006 r., zmieni“ną 

uchwaJami Rady Gminy w Wilkowie Nr XXIX/ 

173/09 z dnia 13 sierpnia 2009 r. i Nr VIII/61/11  

z dnia 9 wrze`nia 2011 r., Rada Gminy w Wilkowie 

uchwala, co nastę”uje:  
 

DziaJ I 
Przepisy ogólne 

 

RozdziaJ 1 

Zakres i przedmiot ustaleL planu 

 

§ 1.1. Uchwala się zmianę w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego wsi 

Wilków w zakresie niezbędnym dla realizacji elek-

trowni wiatrowych. 

2. źmianą obejmuje się obszar “kre`l“ny na 

rysunku planu w skali 1: 2000, zwany w dalszej 

tre`ci rysunkiem zmiany w planie. 

 

§ 2.1. Integralnymi czę`ciami niniejszej uchwaJy są: 
1) rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 2, 

stan“wiący zaJącznik nr 1 do uchwaJy; 
2) r“zstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu, stan“wiące zaJącznik nr 2 

do uchwaJy; 
3) zaJącznik nr 2, o którym mowa w ust. 1  

pkt 2, nie jest ustaleniem planu. 

 

§ 3.1. W planie “kre`l“n“: 
1) w 8 - 9 - przeznaczenie terenów; 
2) w § 10 - 13 - zasady ochrony `r“d“wiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym granice  

i sposoby zagospodarowania terenów podlegają-
cych ochronie na podstawie ”rze”isów “drębnych  

z zakresu ochrony `r“d“wiska oraz “bszarów nara-

w“nych na niebez”ieczeLstw“ powodzi, a takwe 

szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w zabudowie; 

3) w § 14 - zasady ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków; 
4) w § 15 - zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemu komunikacji; 

5) w § 16 - zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów infrastruktury technicznej; 

6) w § 17 - 23 - szczegóJ“we przeznaczenie 

terenów oraz zasady ich zagospodarowania i za-

budowy; 

7) w § 24 - stawki procentowe, o których mo-

wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym; 

8) w § 25 - sposoby i terminy tymczasowego za-

gospodarowania, urządzania i uwytk“wania terenówŁ 
2. W planie nie “kre`la się wymaganych obli-

gatoryjnie zasad ochrony dóbr kultury ws”óJcze-

snej, szczegóJ“wych zasad i warunków scalania  

i ”“dziaJu nieruch“m“`ci, wymagaL wynikających 

z potrzeb ksztaJt“wania przestrzeni publicznych, 

granic i s”“s“bów zagospodarowania terenów lub 

“biektów ”“dlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie “drębnych ”rze”isów poza wymienio-

nymi w ust. 1 pkt 2 i 3, w tym terenów górni-

czych, a takwe zagr“w“nych osuwaniem się mas 
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ziemnych, ”“niewaw z “k“liczn“`ci faktycznych 

wynika brak uzasadnienia dla takich r“związaLŁ 
 

§ 4. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na ry-

sunku są “b“wiązującymi ustaleniami planu: 

1) linie r“zgraniczające tereny o równym prze-

znaczeniu lub równych zasadach zagospodarowa-

nia i zabudowy; 

b) teren lokalizacji masztu pomiarowego wiatru 

oznaczony na rysunku planu symbolem EEp; 

2) oznaczenia literowe “kre`lające przeznacze-

nie terenów oraz oznaczenia cyfrowe identyfiku-

jące tereny o równych zasadach zagospodarowa-

nia i zabudowy; 

3) zabytki archeologiczne “bjęte “chr“ną kon-

serwat“rskąŁ 
 

RozdziaJ 2 

Definicje i zasady ogólne 

 

§ 5. Uwyte w niniejszej uchwale terminy ozna-

czają: 
1) teren ｦ fragment obszaru “bjęteg“ planem, 

wydzielony liniami r“zgraniczającymi tereny o rów-
nym przeznaczeniu lub równych zasadach zagospo-

darowania i zabudowy, oznaczony literowo; 

2) infrastruktura techniczna ｦ sieci uzbrojenia 

technicznego, w tym sieci w“d“ciąg“we, kanali-

zacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, cie”J“wni-

cze, telekomunikacyjne oraz inne podobne; 

3) elektrownia wiatrowa ｦ farma wiatrowa, 

turbina wiatrowa (wiatrak) wraz z urządzeniami 
technicznymi sJuwącymi do przetworzenia energii 

mechanicznej wirnika turbiny na energię elek-

tryczną i z urządzeniami budowlanymi związany-

mi z tym obiektem budowlanym; 

4) drogi rolnicze ｦ drogi wewnętrzne dojazdo-

we do gruntów rolnych nie zaliczone do dróg 

publicznych; 

5) przepisy odrębne ｦ przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi, Polskie Normy, akty 

prawa miejscowego “b“wiązujące na terenie wo-

jewództwa opolskiego. 

 

§ 6. Przepisy “gólne i szczegóJ“we “b“wiązują 

Jącznie, przy czym przepisy “gólne są nadrzędne 

w stosunku do ”rze”isów szczegóJ“wychŁ 
 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą 

uchwaJą stosuje się przepisy “drębneŁ 
 

RozdziaJ 3 

Przeznaczenie terenów 

 

§ 8. Obszar “bjęty planem dzieli się liniami 

r“zgraniczającymi na tereny o nastę”ującym prze-

znaczeniu: 

1) tereny uwytk“wane rolniczo, w tym: 

a) tereny rolnicze, na których m“wliwa jest lo-

kalizacja elektrowni wiatrowych, oznaczone na 

rysunku planu symbolem R - EW, 

b) teren lokalizacji masztu pomiarowego wiatru 

oznaczony na rysunku planu symbolem EEp, 

c) ”“z“staJe tereny rolnicze oznaczone na ry-

sunku planu symbolem R; 

2) tereny komunikacji “bejmujące drogi pu-

bliczne oznaczone symbolem KD; 

a) drogi klasy zbiorczej ｦ KDZ, 

b) drogi klasy dojazdowej ｦ KDD; 

3) tereny uwytków rolnych ｦ Jąk oznaczone na 

rysunku planu symbolem RZ; 

4) tereny zadrzewione oznaczone na rysunku 

planu symbolem ZL. 

 

§ 9. SzczegóJ“we przeznaczenie terenów wy-

mienionych w § 8, w tym dopuszczenia i ograni-

czenia, “kre`l“ne są w przepisach szczegóJ“wychŁ 
 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu 

 

§ 10.1. Lokalizacja farmy wiatrowej na etapie 

przygotowania raportu o “ddziaJywaniu na `ro-

dowisko wymaga przed pozwoleniem na bud“wę: 
1) opracowania studium widokowo - krajobra-

zowego z uwzględnieniem rzeuby terenu i sylwet 

historycznych okolicznych wsi (Wilków, Jakubo-

wie, Krzyków, Smarchowice MaJe) i m. Namy-

sJów; 
2) przeprowadzenia monitoringu ornitologicz-

nego i chiropterologicznego zgodnie z “b“wiązu-

jącymi wytycznymi w tym zakresie; 

3) lokalizacja farmy wiatrowej jest m“wliwa 

pod warunkiem, we studium krajobrazowe i moni-

toring o których mowa w pkt a i b nie wykawe 

znacząceg“ negatywnego “ddziaJywania na kra-

jobraz oraz ptaki i nietoperze. 

2. Powierzchnia zwartego obszaru gruntów 

rolnych, na którym w wyniku realizacji ustaleL 

niniejszej uchwaJy ustanowiony zostanie inny niw 
rolniczy s”“sób zagospodarowania terenu, nie 

m“we ”rzekraczać 0,5 ha ｦ dla gruntów rolnych  

I-III klasy bonitacyjnej. 

3. Obejmuje się “chr“ną obiekty `r“d“wiska 

przyrodniczego zlokalizowane na rysunku planu, 

ze względu na ich walory przyrodnicze i krajobra-

zowe: 

1) pasma zieleni Jąk“wej; 
2) skupiska zadrzewieL `ród”“lnych; 
a) wycinka drzew jest m“wliwa tylko w przy-

padkach uzasadnionych względami ”ielęgnacyj-

nymi lub względami bez”ieczeLstwa, 

b) dopuszcza się nasadzenia drzew i krzewów 

na warunkach “kre`l“nych w § 16.4. 

4. Przed ”“djęciem prac ziemnych związanych 

z bud“wą turbin wiatrowych nalewy zdjąć 

wierzchnią ”róchniczną warstwę gleby i wyko-
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rzystać ją do zagospodarowania nieutwardzonych 

terenów technicznych przy elektrowniach, oraz 

przy przywracaniu do stanu pierwotnego terenów 

zajętych na czas budowy. 

 

§ 11. Dla ochrony wal“rów krajobrazowych 

obejmuje się “chr“ną historycznie uksztaJt“wane 

ukJady przestrzenne wsi Wilków, Jakubowice, 

Krzyków, Smarchowice MaJe i miasta NamysJówŁ 
Przed wystą”ieniem o pozwolenie na bud“wę 

inwestor winien “”rac“wać studium widokowo ｦ 

krajobrazowe o którym mowa w pkt 1 a, uzgod-

nione z opolskim w“jewódzkim konserwatorem 

zabytkówŁ 
 

§ 12.1. Na obszarze “bjętym planem dopusz-

cza się wyJącznie lokalizacje turbin wiatrowych, 

w których zastosowane są najlepsze d“stę”ne 

techniki “graniczające emisje ultraduwięków, 
bJyski sJ“neczne (tzwŁ ｭefekt disc“ｬ) oraz emisję 

haJasuŁ 
2. HaJas emitowany przez turbiny nie m“we 

”“w“d“wać przekroczenia dopuszczalnych po-

zi“mów haJasu “kre`l“nych w przepisach “dręb-

nych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i zabudowy zagrodowej wsi Wilków a takwe Ja-

kubowic, Krzykowa, Smarchowic MaJych w odle-

gJ“`ci większej niw 500 m, mierząc od granic te-

renów R-EW. 

 

§ 13. Z odpadami niebezpiecznymi wytwarza-

nymi przy eksploatacji turbin wiatrowych (olej  

z ”rzekJadni) nalewy ”“stę”“wać zgodnie z przepi-

sami “drębnymi, w szczególn“`ci nalewy zapew-

nić “dbiór tych “d”adów przez podmioty posiada-

jące odpowiednie zezwolenia. Wyklucza się ich 

skJad“wanie na miejscu wytwarzania. 

 

RozdziaJ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków 

 

§ 14.1. Ochronie podlega oznaczony na ry-

sunku planu zes”óJ 4 stanowiska archeologicz-

nych zlokalizowanych na dziaJkach nr 852/2, 

853/1, 914/14 i 914/4. 

2. Prace ziemne podejmowane w rejonach 

stanowisk archeologicznych, tj. w “dlegJ“`ci do 

100 m od miejsc pokazanych na rysunku planu, 

wymagają wy”rzedzając“ zgJ“szenia i uzgodnie-

nia z organem wJa`ciwym do spraw ochrony za-

bytków oraz zachowania wym“gów “kre`l“nych 

w przepisach “drębnychŁ 

RozdziaJ 6 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji 

 

§ 15.1. Na obszarze “bjętym planem utrzymuje 

się istniejące drogi publiczne oraz drogi rolnicze. 

2. Dopuszcza się wykorzystanie dróg rolniczych 

do “bsJugi planowanej farmy wiatrowej, w tym 

bud“wę ”asów jezdnych o trwaJych nawierzchniach 

w istniejących liniach r“zgraniczającychŁ 
3. Ustalenia szczegóJ“we dla dróg publicznych 

wydzielonych na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi zawarte są w przepisach szczegóJ“wychŁ 
4. Przy podejmowaniu r“bót budowlanych w pa-

sach drogowych dróg publicznych “b“wiązują na-

stę”ujące wymagania: 

1) zakazuje się lokalizacji urządzeL nie związa-

nych z g“s”“darką dr“g“wą lub potrzebami ruchu; 

2) dopuszcza się “dstę”stwa od zakazu o któ-
rym mowa w pkt 1, w przypadku lokalizacji urzą-
dzeL i sieci infrastruktury technicznej, na warun-

kach “kre`l“nych w przepisach “drębnych i przez 

zarządcę drogi. 

 

RozdziaJ 7 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej 

 

§ 16.1. Utrzymuje się istniejące sieci przesy-

J“we i urządzenia uzbrojenia terenu na obszarze 

“bjętym planem. 

2. Do istniejących oraz projektowanych urządzeL 

elektroenergetycznych nalewy za”ewnić m“wliw“`ć 

dojazdu oraz d“stę”u dla ich zarządcy w celu pro-

wadzenia eksploatacji, modernizacji i przebudowy. 

3. Na obszarze planowanej farmy wiatrowej  

w “brębie projektowanych linii elektroenergetycz-

nych, nalewy uwzględnić ograniczenia wynikające  

z “b“wiązujących ”rze”isówŁ 
4. WzdJuw elektroenergetycznych napowietrz-

nych linii 15 kV nie dopuszcza się nasadzenia 

drzew i krzewów w “dlegJ“`ci bliwszej niw 8 m 

licząc od osi linii z kawdej jej strony. 

5. W przypadku zaistnienia kolizji projektowa-

nych “biektów turbin wiatrowych z urządzeniami 
Energia Pro S.A. urządzenia elektroenergetyczne 

m“gą być przebudowane w oparciu o ustalone 

warunki przebudowy i za porozumieniem stron. 

6. Dla planowanego zamierzenia inwestycyj-

nego dopuszcza się: 
1) bud“wę linii kablowych SN do 30 kV, Ją-

czących ”“szczególne turbiny wiatrowe z syste-

mem elektroenergetycznym; 

2) l“kalizację urządzeL elektroenergetycznych 

ｦ stacji rozdzielczych, na potrzeby planowanego 

zes”“Ju farmy wiatrowej; 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa O”“lskieg“ Nr 150 ｦ 8993 ｦ Poz. 1921 

 

3) dopuszcza się wydzielenie dziaJki pod urzą-
dzenia elektroenergetyczne, o powierzchni nie 

większej, niw jest to niezbędne ze względów uwyt-

kowych, na której obiekty budowlane m“gą być 

sytuowane w “dlegJ“`ci 1,5 m od granicy dziaJki; 
4) powierzchnia gruntu wyJącz“neg“ z pro-

dukcji rolnej na potrzeby zlokalizowania turbiny 

wiatrowej ｦ do 0,50 ha. 

7. Zaopatrzenie w w“dę dla celów przeciwpo-

war“wych do zewnętrzneg“ gaszenia ”“waru -  

z hydrantów w“d“ciągu grupowego ｭJakub“wiceｬŁ 
 

DziaJ II 
Przepisy szczegóJoweŁ  
Przeznaczenie terenów oraz zasady ich 

zagospodarowania i zabudowy. 

 

RozdziaJ 1 

Tereny uwytkowane rolniczo i tereny zieleni 

 

§ 17.1. Wyznacza się tereny rolnicze, w tym: 

1) tereny rolnicze z d“minacją gruntów ornych 

oznaczone na rysunku planu symbolem R; 

2) tereny rolnicze z d“minacją gruntów or-

nych, na których m“wliwa jest lokalizacja turbin 

elektrowni wiatrowej, oznaczone na rysunku pla-

nem symbolem R ｦEW. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-

la się nastę”ujące dopuszczenia i ograniczenia: 

1) dopuszcza się: 
a) utwardzanie dróg rolniczych na potrzeby 

transportu rolnego oraz budowy i “bsJugi elek-

trowni wiatrowych, 

b) lokalizacje sieci i urządzeL infrastruktury 

technicznej o której mowa w rozdziale 7, 

c) urządzenia melioracyjne, 

d) na terenach R ｦ l“kalizację wiat do skJado-

wania ”J“dów rolnych i ”Jyt gnojowych; 

2) wyklucza się l“kalizację budynkówŁ 
3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem R - EW wprowadza się nastę”ujące 

ustalenia zasad zabudowy i zagospodarowania: 

1) linię zabudowy nie”rzekraczalną dla lokali-

zacji elektrowni wiatrowych stanowi linia rozgra-

niczająca tereny R i R - EW, przy czym linia ta 

wyznacza nie”rzekraczalną linie zabudowy dla 

obrysu caJeg“ obszaru elektrowni wiatrowej  

(R - EW) wraz ze wszystkimi jej elementami; 

2) moc pojedynczych turbin wiatrowych ｦ do 

2MW (Jącznie 12MW); dopuszcza się zwiększenie 

mocy turbiny wiatrowej przy zmniejszeniu ich 

il“`ci; 
3) wys“k“`ć elektrowni (turbiny) wraz ze 

skrzydJem ｦ do 170 m, mierząc od naturalnego 

poziomu terenu; dopuszcza się zwiększenie wy-

s“k“`ci do 190 m w przypadku mniejszej il“`ci 
turbin o zwiększ“nej mocy; 

4) minimalna “dlegJ“`ć między wiewami elek-

trowni wiatrowej ｦ 300 m; 

5) minimalna “dlegJ“`ć wiewy elektrowni wia-

trowej od linii energetycznych wysokiego na”ięcia 

równa trzykrotnej dJug“`ci ramienia wirnika; 

6) minimalna “dlegJ“`ć wiewy elektrowni wia-

trowej od linii energetycznych `rednieg“ na”ięcia 

równa sumie `rednicy wirnika elektrowni i odcin-

ka dJug“`ci 10 m; 

7) zaleca się jeden typ turbin; 

8) kolorystyka turbin ｦ niek“ntrastująca z oto-

czeniem (np. jasno szara); dopuszcza się ciemne 

odcienie zieleni do 1/3 wys“k“`ci turbiny przy pod-

stawie oraz kontrastowe pasy na skrzydJach;  
w celu zabezpieczenia ruchu statków powietrznych 

turbiny nalewy “`wietlić, “znak“wać; kolorystyka 

turbin winna być uwzględni“na w opracowanym 

studium widokowo ｦ krajobrazowym uzgodnionym 

z konserwatorem zabytków; 
9) wyklucza się wykorzystywanie konstrukcji 

elektrowni wiatrowej jako n“`nika reklam, z wy-

jątkiem “znaczeL graficznych (logo) producenta 

urządzeL i wJa`cicieli elektrowni; 

10) turbiny wiatrowe i inne obiekty o wysoko-

`ci równej i większej od 50 m n.p.t. ”“dlegają, 
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na bud“wę 

zgJ“szenia do Szefostwa SJuwby Ruchu Lotnicze-

go SZRP; 

11) przy planowanej turbinie wiatrowej do-

puszcza się: 
a) bud“wę stacji transformatorowej, 

b) urządzenie placu manewrowo ｦ eksploata-

cyjnego o powierzchni nie większej niw 0,15 ha, 

c) wykonanie dojazdu o szer“k“`ci 4-5 m, 

przy czym Jączna powierzchnia terenu zajęteg“ 

przez jedną turbinę wiatr“wą wraz z placem ma-

newrowym, dojazdami i obiektami towarzyszą-
cymi nie m“we ”rzekr“czyć 0,50 ha; 

12) sieci elektroenergetyczne oraz automatyki 

i sterowania elektrowni wiatrowych dopuszcza 

się wyJącznie jako podziemne. 

 

§ 18. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem EEp ｦ dla lokalizacji masz-

tu badawczego pomiaru wiatru. Realizacja obiek-

tu zgodnie z wymogami w tym zakresie i przepi-

sami “drębnymiŁ 
 

§ 19. Wyznacza się tereny oznaczone na ry-

sunku planu symbolem RZ ｦ tereny uwytków rol-

nych ｦ JąkŁ 
 

§ 20. Wyznacza się tereny oznaczone na ry-

sunku planu symbolem Lz ｦ teren zadrzewiony  

i zakrzewiony. 
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Tereny komunikacji 

 

§ 21.1. Wyznacza się teren drogi publicznej 

klasy lokalnej oznaczonej na rysunku planu sym-

bolem KDL. 

2. Dla drogi, o której mowa w ust. 1, ustala się: 
1) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających ｦ nie 

mniej niw 15 m; 

2) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu. 

 

§ 22.1. Wyznacza się teren drogi publicznej 

klasy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KDD. 

2. Dla drogi, o której mowa w ust. 1, ustala się: 
1) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających ｦ nie 

mniej niw 12 m; 

2) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu. 

 

§ 23.1. Wyznacza się teren drogi transportu 

rolnego, gospodarcze oznaczone na rysunku pla-

nu symbolem KDg. 

2. Dla drogi, o której mowa w ust. 1, ustala się: 
1) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających ｦ nie 

mniej niw 8 m; 

2) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu. 

 

DziaJ III 
Przepisy ”rzej`ciowe i koLcowe 

 

§ 24. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ustala się stawkę ”r“cent“wą,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy,  

w wys“k“`ci 30 %. 

 

§ 25.1. Do czasu zagospodarowania terenów 

zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwaJy obowią-
zuje dotychczasowy s”“sób ich zagospodarowa-

nia i uwytk“waniaŁ 
2. Dopuszcza się czasowe zajęcie gruntów 

rolnych wzdJuw dróg rolniczych i w rejonie sytu-

owania turbiny elektrowni wiatrowej na potrzeby 

transportowe i techniczne związane z ich bud“wą 

pod warunkiem: 

1) zabezpieczenia przed m“wliw“`cią zanie-

czyszczenia wód gruntowych i gleb; 

2) ”rzywrócenia do stanu pierwotnego po za-

k“Lczeniu budowy. 

§ 26. Tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków 

uchwalonego uchwaJą Nr XIX/110/08 Rady Gmi-

ny w Wilkowie z dnia 29 sierpnia 2008 r. (opubli-

kowany w Dzienniku Urzęd“wym W“jewództwa 

Opolskiego Nr 75, poz. 1921 z dnia 7 ”audzierni-

ka 2008 roku) w zakresie obszaru “bjęteg“ ni-

niejszą uchwaJąŁ 
 

§ 27. Wykonanie uchwaJy powierza się Wój-

towi Gminy WilkówŁ 
 

§ 28. UchwaJa podlega “gJ“szeniu w Dzienniku 

Urzęd“wym W“jewództwa Opolskiego i wchodzi  

w wycie po u”Jywie 30 dni od daty jej “gJ“szeniaŁ 
 

 Wice”rzew“dniczący 

 Rady Gminy 

mgr inw. Grzegorz Hubicki 

 

  
 źaJącznik nr 2 

 d“ uchwaJy nr IXł69ł11 

 Rady Gminy w Wilkowie 

 z dnia 28 ”audziernika 2011 rŁ 
 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
do projektu zmiany w miejscowym planie zago-

s”odarowania ”rzestrzennego wsi Wilków dla 
lokalizacji elektrowni wiatrowych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

”“zŁ 717 z ”óunŁ zmŁ), Rada Gminy w Wilkowie 

rozstrzyga, co nastę”uje:  
 

W związku z brakiem uwag d“ ”r“jektu zmia-

ny w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzenneg“ Wsi Wilków dla l“kalizacji elektr“wni 
wiatr“wych, wyJ“w“nym d“ ”ubliczneg“ wglądu 
wraz z ”r“gn“zą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu 
na `r“d“wisk“, w dniach “d 28 czerwca 2011 r. 

d“ dnia 26 li”ca 2011 rŁ z m“wliw“`cią skJadania 
uwag do dnia 16 sierpnia 2011 roku, nie roz-

strzyga się “ s”“s“bie ich r“z”atrzeniaŁ 
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do uchwaJy nr IX/69/11 

Rady Gminy w Wilkowie 

z dnia 28 ”audziernika 2011 r. 

 
Rysunek zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych 
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