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Apteka ｭCENTRALNAｬ ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 29.08 - 04.09.2011 

Apteka ｭESKULAPｬ ul. Wojska Polskiego 1d. 48-130 Kietrz 05.09 - 11.09.2011 

Apteka ｭCENTRALNAｬ ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 12.09 - 18.09.2011 

Apteka ｭESKULAPｬ ul. Wojska Polskiego 1d. 48-130 Kietrz 19.09 - 25.09.2011 

Apteka ｭCENTRALNAｬ ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 26.09 - 02.10.2011 

Apteka ｭESKULAPｬ ul. Wojska Polskiego 1d. 48-130 Kietrz 03.10 - 09.10.2011 

Apteka ｭCENTRALNAｬ ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 10.10 - 16.10.2011 

Apteka ｭESKULAPｬ ul. Wojska Polskiego 1d. 48-130 Kietrz 17.10 - 23.10.2011 

Apteka ｭCENTRALNAｬ ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 24.10 - 30.10.2011 

Apteka ｭESKULAPｬ ul. Wojska Polskiego 1d. 48-130 Kietrz 31.10 - 06.11.2011 

Apteka ｭCENTRALNAｬ ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 07.11 - 13.11.2011 

Apteka ｭESKULAPｬ ul. Wojska Polskiego 1d. 48-130 Kietrz 14.11 - 20.11.2011 

Apteka ｭCENTRALNAｬ ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 21.11 - 27.11.2011 

Apteka ｭESKULAPｬ ul. Wojska Polskiego 1d. 48-130 Kietrz 28.11 - 04.12.2011 

Apteka ｭCENTRALNAｬ ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 05.12 - 11.12.2011 

Apteka ｭESKULAPｬ ul. Wojska Polskiego 1d. 48-130 Kietrz 12.12 - 18.12.2011 

Apteka ｭCENTRALNAｬ ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 19.12 - 25.12.2011 

Apteka ｭCENTRALNAｬ ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 26.12.2011 

Apteka ｭESKULAPｬ ul. Wojska Polskiego 1d. 48-130 Kietrz 27.12 - 31.12.2011 

 

IIŁ KIśTRZ dywury rozpoczynają sie od poniedziaJku od 8ŁŃŃ do następnego poniedziaJku do 8ŁŃŃ  
 

 
 

 

 

1900 

 
1900 

UCHWAIA NR XXXVIIł411/10 

 RADY MIEJSKIEJ W BIAIśJ 

 

 z dnia 5 listopada 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIśC POLSKI ｦ ROSTKOWICE - WILKÓW 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 

zmianami z 2002 r. Dz. U. 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 i Nr 116, poz. 1203; 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 i Nr 173, 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 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 

146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 usta-

wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 

717 ze zmianami 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 2007 r. Nr 127, poz. 880; 

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237  

i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 

124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 

poz. 804, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 

1043), w związku z uchwaJą nr XXII/263/09 Ra-

dy Miejskiej w BiaJej z dnia 24 lutego 2009 r.  

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

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach 

wsi Browiniec Polski ｦ Rostkowice - Wilków, ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL 
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy BiaJa, Rada Miejska w BiaJej uchwala co 
nastę”uje:  

 

ŚZIAI I 
PRZśPISY OGÓLNE 

RozdziaJ 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy ”lan zagos”o-

darowania ”rzestrzennego terenów lokalizacji 
farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski 

ｦ Rostkowice - Wilków, zwany w dalszej tre`ci 
uchwaJy ”lanem, obejmujący obszar ograniczony 
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od wschodu drogą rolną relacji Wilków ｦ 

Wierzch, od ”óJnocy ”owiatową drogą ”ubliczną 
ŚP 1208 O i drogami rolnymi, od zachodu granicą 
administracyjną gruntów soJectwa Browienic Pol-

ski i drogami rolnymi oraz od ”oJudnia granicą 
administracyjną gminy BiaJa. 

2. Granice obszaru objętego ”lanem okre`lone 
są na rysunku ”lanu w skali 1:2000, zwanym  
w dalszej tre`ci uchwaJy rysunkiem ”lanu. 

 

§ 2.1. Rysunek ”lanu, o którym mowa w § 1 

ust. 2, jest integralną czę`cią ”lanu i stanowi 
zaJącznik nr 1 do uchwaJy. 

2. ZaJącznikami do uchwaJy, nie stanowiącymi 
ustaleL ”lanu, są takwe rozstrzygnięcia: 

1) o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 

do ”rojektu ”lanu, stanowiące zaJącznik nr 2; 
2) o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz  
o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami 

o finansach ”ublicznych, stanowiące zaJącznik nr 3. 
 

§ 3.1. W ”lanie okre`lono: 
1) § 6 - ”rzeznaczenie terenów; 
2) § 7-14 - zasady ochrony `rodowiska, przy-

rody i krajobrazu kulturowego; 

3) § 15 - zasady ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków; 
4) § 16 ｦ zasady i warunki scalania oraz po-

dziaJu nieruchomo`ci; 
5) § 17 - szczególne warunki zagos”odarowa-

nia terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu; 
6) § 18-19 - zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji; 
7) § 20-22 - zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów infrastruktury technicznej; 
8) § 23-33 - szczegóJowe ”rzeznaczenie tere-

nów oraz zasady ich zabudowy i zagos”odarowa-

nia; 

9) § 34 - s”osób i terminy tymczasowego zago-

s”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenów; 
10) § 35 - stawki procentowe, na podstawie 

których ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

2. W planie nie okre`la się: 
1) wymaganych obowiązkowo zasad ochrony  

i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, zasad 
ochrony dóbr kultury ws”óJczesnej, wymagaL 
wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni 
”ublicznych, granic i s”osobów zagos”odarowa-

nia terenów lub obiektów ”odlegających ochronie 
na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, w tym tere-

nów górniczych, narawonych na niebez”ieczeL-
stwo ”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się 
mas ziemnych, ”oniewaw takie tereny i obiekty 
nie wystę”ują na obszarze objętym ”lanem; 

2) granic obszarów wymagających ”rze”ro-

wadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci, gra-

nic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy  
i infrastruktury technicznej, granic obszarów wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji, granic 
terenów ”od budowę wielko”owierzchniowych 

obiektów handlowych, granic terenów rekreacyj-

no-wy”oczynkowych oraz terenów sJuwących 
organizacji im”rez masowych, a takwe granic ”o-

mników zagJady oraz ich stref ochronnych, ze 
względu na brak takich ”otrzeb. 

 

§ 4.1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na 

rysunku ”lanu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

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

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia, wyznaczone `ci`le; 
3) tereny zagrowone erozją wietrzno-wodną; 
4) liniowe zadrzewienia izolacyjne i przeciwe-

rozyjne, planowane; 

5) projektowany pomnik przyrody; 

6) liniowe zadrzewienia naturalne; 

7) liniowe zadrzewienia przeciwerozyjne; 

8) strefa E ｦ ochrony ekspozycji; 

9) stanowiska archeologiczne; 

10) przeznaczenie terenów, oznaczone symbo-

lem literowym; 

11) planowane usytuowanie elektrowni wia-

trowych wraz z zasięgiem ”racy `migieJ (Jo”at) 
oraz ”otencjalnym zasięgiem uciąwliwego oddzia-

Jywania. 
2. Oznaczenia graficzne rysunku planu, nie 

wymienione w ust. 1, mają charakter informacyj-

ny lub postulatywny. 

 

§ 5. Nastę”ujące ”ojęcia stosowane w niniej-

szej uchwale oznaczają: 
1) drogi rolnicze ｦ drogi dojazdowe do grun-

tów rolnych i le`nych, nie zaliczone do kategorii 
dróg ”ublicznych; 

2) drogi dojazdowe ｦ drogi za”ewniające do-

jazd do elektrowni wiatrowych z dróg rolniczych 
lub publicznych, w trakcie ich realizacji i eksplo-

atacji; 

3) elektrownia wiatrowa ｦ budowla wraz z ze-

s”oJem urządzeL technicznych ”rodukujących 
energię elektryczną, wykorzystujących do tego 
turbiny wiatrowe i urządzenia ”rzetwarzające 
energię mechaniczną wirnika turbiny na energię 
elektryczną, wraz z urządzeniami budowlanymi 
związanymi z tym obiektem budowlanym i ”la-

cem montawowym; 
4) farma wiatrowa ｦ zes”óJ elektrowni wia-

trowych, stanowiących wraz z niezbędną infra-

strukturą techniczną i urządzeniami technicznymi 
funkcjonalną caJo`ć sJuwącą ”rodukcji, ”rzetwa-
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rzaniu i ”rzesyJaniu energii elektrycznej, a takwe 
sterowaniu i kontroli ich funkcjonowania; 

5) infrastruktura techniczna ｦ sieci uzbrojenia 

technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanali-
zacyjne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne 

SN i NN, cie”Jownicze oraz inne sieci wraz  
z urządzeniami na sieciach takimi jak zbiorniki, 
pompownie, przepompownie, osadniki, stacje 

transformatorowe, sJu”y, wiewe, maszty i os”rzęt; 
6) infrastruktura telekomunikacyjna ｦ w rozu-

mieniu ”rze”isów odrębnych Prawa telekomuni-

kacyjnego; 

7) no`nik reklamowy ｦ reklama w rozumieniu 

”rze”isów odrębnych dot. dróg ”ublicznych,  
a takwe reklamy umieszczane na obiektach bu-

dowlanych i urządzeniach, lub ich czę`ciach; 
8) obsJuga turystyki ｦ hotel, motel, pensjonat, 

dom go`cinny, dom wycieczkowy, schronisko 
turystyczne oraz inne sJuwące zakwaterowaniu 
turystów, takwe z towarzyszącymi usJugami ga-

stronomii i handlu detalicznego, z wyjątkiem 
agroturystyki, cam”ingów i sezonowych baz tu-

rystycznych; 

9) ”lac montawowy ｦ teren niezbędny na czas 
budowy elektrowni wiatrowej, a takwe zajęty na 
czas jej eksploatacji; 

10) ”rze”isy odrębne - przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi, obowiązujące Polskie 
Normy i Branwowe Normy oraz akty ”rawa miej-

scowego obowiązujące na obszarze wojewódz-

twa o”olskiego, w tym obowiązujące miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego; 

11) teren - fragment obszaru objętego ”lanem, 
wydzielony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi tereny o równym ”rzeznaczeniu lub rów-
nych zasadach zagospodarowania, oznaczony 

symbolem literowym. 

 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenów 

§ 6.1. Na obszarze objętym ”lanem liniami 
rozgraniczającymi wydziela się tereny o nastę”u-

jącym ”rzeznaczeniu: 
1) tereny zabudowy usJugowej, oznaczone na 

rysunku planu symbolem: 

a) US ｦ tereny s”ortu i rekreacji (§ 23); 

2) tereny uwytkowane rolniczo, oznaczone na 
rysunku planu symbolem: 

a) RR - tereny rolnicze, w tym tereny rolnicze  

z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatro-

wych, oznaczone symbolem RR(śW) (§ 24), 

b) RZ - tereny uwytków zielonych (§ 25), 

c) RM ｦ tereny zabudowy zagrodowej (§ 26); 

3) tereny zieleni i wód, oznaczone na rysunku 
planu symbolem: 

a) ZN ｦ tereny zieleni objęte formami ochrony 
”rzyrody (§ 27), 

b) ZLp ｦ tereny ”lanowanych zalesieL (§ 28), 

c) WS ｦ tereny wód ”owierzchniowych (§ 29); 

4) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku 

planu symbolem: 

a) KDG ｦ tereny dróg ”ublicznych gJównych  
(§ 30), 

b) KDL ｦ tereny dróg ”ublicznych lokalnych  
(§ 31), 

c) KDD ｦ tereny dróg ”ublicznych dojazdo-

wych (§ 32), 

d) KDW ｦ tereny dróg wewnętrznych (§ 33). 

2. Śla terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) szczegóJowe ”rzeznaczenie terenów oraz 

ich zasady zabudowy i zagospodarowania okre-

`lają ”rze”isy szczegóJowe ”lanu; 
2) ”rze”isy ogólne i szczegóJowe obowiązują 

Jącznie, ”rzy czym ”rze”isy ogólne są nadrzędne 
w stosunku do ”rze”isów szczegóJowych. 

 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego 

§ 7.1. Przedsięwzięcia mogące znacząco od-

dziaJywać na `rodowisko wymagają ”rze”rowa-

dzenia ”ostę”owania w s”rawie oceny oddziaJy-

wania na `rodowisko, zgodnie z ”rze”isami od-

rębnymi. 
2. Na obszarze objętym ”lanem: 
1) w ”rzedsięwzięciach mogących znacząco 

oddziaJywać na `rodowisko, stosować rozwiąza-

nia techniczne i technologiczne minimalizujące 
warto`ci ”odstawowych uciąwliwo`ci dla ludzi  
i `rodowiska; 

2) do”uszcza się wyJącznie lokalizację elek-

trowni wiatrowych, w których zastosowane są 
najle”sze dostę”ne techniki ograniczające emisję 
haJasu i wibracji, emisję infraduwięków oraz bJy-

ski sJoneczne tzw. efekt strobosko”owy. 
3. Dla farmy wiatrowej ustala się obowiązek 

wykonania monitoringu w okresie migracji wio-

sennej i jesiennej nieto”erzy, który ”ozwoli na 
ocenę w”Jywu ”lanowanych elektrowni wiatro-

wych na chiro”terofaunę. 
4. W razie wystą”ienia okoliczno`ci wskazują-

cych na szkodliwy w”Jyw na `rodowisko ”rzed-

sięwzięcia mogącego znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko wymaga ono s”orządzenia ”rzeglądu 
ekologicznego, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

 

§ 8.1. Na obszarze objętym ”lanem: 
1) do”uszczalnych ”oziomów haJasu nie ustala 

się, z zastrzeweniem ”kt 2; 

2) zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, okre`lają-
cymi do”uszczalne ”oziomy haJasu, teren ozna-

czony symbolem: 

a) US - jest terenem rekreacyjno - wypoczyn-

kowym, 

b) RM - jest terenem zabudowy zagrodowej; 
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3) haJas emitowany ”rzez farmę wiatrową nie 
mowe ”owodować ”rzekroczenia do”uszczalnych 
”oziomów haJasu dla terenów: 

a) sportu i rekreacji, oznaczonych na rysunku 

”lanu symbolem US, okre`lonych w ”kt 2 lit. a, 
b) zabudowy zagrodowej, oznaczonych na ry-

sunku ”lanu symbolem RM, okre`lonych w ”kt 2 
lit. b, 

c) w obowiązujących ”lanach miejscowych, 
d) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

w przypadku braku planu miejscowego, na grani-

cy dopuszczalnego zainwestowania. 

2. Istniejącej i ”lanowanej zabudowie nalewy 
za”ewnić ochronę ”rzed ”romieniowaniem niejo-

nizującym, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 
 

§ 9.1. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 
wód, gleby i ziemi ”rzed zanieczyszczeniami na 
obszarze objętym ”lanem, w tym szczególnie 
wód GźWP nr 332 Subzbiornik Kędzierzyn ｦ 

GJubczyce i Śoliny Ko”alnej BiaJej: 
1) zakazuje się: 
a) sytuowania przydomowych oczyszczalni 

`cieków, 
b) w”rowadzania nieoczyszczonych `cieków 

do `rodowiska, w tym rolniczego wykorzystania 
`cieków, 

c) czasowego skJadowania nawozów, `rodków 
ochrony ro`lin oraz innych substancji, w s”osób 
mogący zanieczyszczać ”owierzchnię ziemi, glebę 
i wody; 

2) do”uszcza się czasowe skJadowanie mas 
ziemnych i skalnych ”ochodzących z eta”u bu-

dowy obiektów budowlanych, sytuowanych na 
obszarze objętym ”lanem; 

3) ”owierzchnia zwartego obszaru gruntów 
rolnych, na których w wyniku realizacji ustaleL 
”lanu ustanowiony zostanie inny niw rolniczy s”o-

sób zagos”odarowania terenu, nie mowe ”rzekra-

czać 0,5 ha dla gruntów rolnych I, II i III klasy 
bonitacyjnej. 

2. Na terenach ”oJowonych wzdJuw koryt cie-

ków wodnych: 
1) zachować trwaJe uwytki zielone oraz za-

drzewienia i zakrzewienia, ws”omagające ”rocesy 
samooczyszczania się wód; 

2) uzu”eJniać obudowę biologiczną cieków 
wodnych, ograniczającą s”Jywy ”owierzchniowe 
zanieczyszczeL z terenów uwytkowanych rolniczo, 
ro`linno`cią zgodną z siedliskiem. 

3. W trakcie budowy obiektów budowlanych, 
trans”ortu materiaJów i konstrukcji oraz ”rzejaz-

dów s”rzętu s”ecjalistycznego, za”obiegać dzia-

Janiom i ”rocesom ”owodującym zmiany w natu-

ralnym uksztaJtowaniu terenu oraz degradacji  
i dewastacji gleby, w tym szczególnie ”rzed ”od-

jęciem robót budowlanych zdjąć ”róchniczną 
warstwę gleby i wykorzystać ją do zagos”odaro-

wania terenów nieutwardzonych lub do rekulty-

wacji gruntów zajętych na czas budowy. 
 

§ 10.1. Ustala się nastę”ujące zasady ”ostę-
powania z odpadami: 

1) bytowymi i komunalnymi ｦ od”rowadzić na 
skJadowisko komunalne; minimalizować ilo`ć 
wytwarzanych od”adów, gromadzić z uwzględ-

nieniem ich segregacji, w s”osób bez”ieczny dla 
`rodowiska; 

2) niebezpiecznymi oraz innymi odpadami wy-

tworzonymi podczas budowy i eksploatacji obiek-

tów budowlanych, w tym szczególnie wytwarza-

nymi podczas eksploatacji elektrowni wiatro-

wych, ”ostę”ować zgodnie z ”rze”isami odręb-

nymi, w szczególno`ci nalewy za”ewnić odbiór 
tych od”adów ”rzez ”odmioty ”osiadające od”o-

wiednie zezwolenia. 

2. Nadmiar niezanieczyszczonych mas ziem-

nych i skalnych, usuwanych lub przemieszcza-

nych w związku z budową obiektów budowla-

nych na obszarze objętym ”lanem, wykorzystać 
gospodarczo. 

 

§ 11.1. Na terenach zagrowonych erozją 
wietrzno-wodną, wskazanych na rysunku planu: 

1) zachować istniejące zadrzewienia i zakrze-

wienia `ród”olne i ”rzydrowne; 
2) na gruntach ornych stosować szerokie mie-

dze z ro`linno`cią trawiastą oraz agrotechniki 
zmniejszające zagrowenie erozją, w tym szczegól-

nie w”rowadzać warstwicowy ukJad ”ól i u”rawy 
trwaJe; 

3) stosować zadarnienia na drogach s”Jywu 
wód o”adowych; 

4) zakazuje się: 
a) sytuowania elektrowni wiatrowych, 

b) trans”ortu i ”rowadzenia robót budowla-

nych w s”osób s”rzyjający uruchomieniu ”roce-

sów erozji, 
c) lokalizacji upraw o charakterze wielkopo-

wierzchniowym. 

2. W ”rzy”adku wystą”ienia niekorzystnych 
zjawisk erozyjnych na terenach rolniczych, ozna-

czonych symbolem RR i RR(śW), wynikających  
z budowy obiektów budowlanych, trans”ortu 
materiaJów i urządzeL oraz ”rzejazdu s”rzętu spe-

cjalistycznego, nalewy: 
1) ustabilizować ”owierzchnię terenu i zabez-

”ieczyć grunt ”rzed erozją; 
2) roboty ziemne ”rowadzić stosując zabez-

pieczenia przeciwerozyjne. 

 

§ 12.1. Obejmuje się ochroną nastę”ujące 
elementy szaty ro`linnej, wskazane na rysunku 
planu: 

1) projektowany pomnik przyrody (aleja czere-

`niowa); 
2) liniowe zadrzewienia naturalne; 
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3) liniowe zadrzewienia przeciwerozyjne; 

4) zieleL naturalną siedlisk ”rzyrodniczych 
chronionych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem ZN. 

2. Podejmowane w ”obliwu liniowych zadrze-

wieL, o których mowa w ust. 1, roboty budowla-

ne oraz inne dziaJania, w tym takwe trans”ort 
materiaJów i urządzeL oraz ”rzejazd s”rzętu s”e-

cjalistycznego, nie mogą s”owodować ich znisz-

czenia, uszkodzenia oraz niekorzystnej zmiany 

warunków ich wegetacji. 

3. Na terenie siedlisk przyrodniczych chronio-

nych, oznaczonym symbolem źN, stosować za-

kazy i ograniczenia okre`lone w § 27. 

4. Śo”uszcza się usunięcie: 
1) drzew, których mowa w ust. 1, wyJącznie 

w ”rzy”adkach uzasadnionych względami bez”ie-

czeLstwa i sanitarnymi, ”od warunkiem uzu”eJ-
nienia liniowego zadrzewienia, o którym mowa: 

a) w ust. 1 pkt 1, gatunkami typowymi dla li-

niowego zadrzewienia, 

b) w ust. 1 pkt 2 i pkt 3, gatunkami zgodnymi 

z siedliskiem; 

2) innych drzew, nie wymienionych w ust. 1, 

w ”rzy”adku kolizji z ”rojektowaną inwestycją, 
na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi. 

 

§ 13.1. W merytorycznie uzasadnionych punk-

tach oznakować obiekty budowlane o wysoko`ci 
większej niw 25 m symbolami za”ewniającymi 
ochronę ”taków ”rzed kolizją z nimi. 

2. W przypadku dokonania odkrycia kopalnych 

szczątków ro`lin lub zwierząt nalewy ”owiadomić 
regionalnego dyrektora ochrony `rodowiska,  
a jeweli to nie jest mowliwe - burmistrza. 

 

§ 14.1. Ustala się strefę ś, ochrony eks”ozy-

cji, w której ”rzedmiotem ochrony widok na hi-

storyczną, lokalną dominantę ”rzestrzenną jaką 
stanowi wiatrak holenderski w Gostomi i ko`cióJ 
w Solcu. 

2. W strefie E, wyznaczonej na rysunku planu, 

obowiązuje: 
1) zakaz sytuowania no`ników reklamowych, 

zadrzewieL i zakrzewieL, na”owietrznych linii 

elektroenergetycznych i innych obiektów, mogą-
cych ”rzesJonić lub zakJócić odbiór widoku; 

2) nakaz ochrony lokalnych cech uksztaJtowa-

nia i ”okrycia terenu zawartego ”omiędzy ”unk-

tem widokowym, a przedmiotem ochrony, o któ-
rym mowa w ust. 1. 

 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków 

§ 15.1. Stanowiska archeologiczne, wskazane 

na rysunku ”lanu, obejmuje się ochroną konser-

watorską. 

2. Obrębie stanowisk archeologicznych, o któ-
rych mowa w ust. 1, oraz w promieniu 50 m od 

ich granic wszelkie roboty ziemne, zmiany sposo-

bu uwytkowania lub zagos”odarowania oraz za-

drzewienie i zalesienie terenu nalewy wy”rzedza-

jąco zgJosić i uzgodnić z organem wJa`ciwym do 
s”raw ochrony zabytków oraz ”rowadzić je zgod-

nie z wymogami okre`lonymi w ”rze”isach od-

rębnych. 
3. W przypadku ujawnienia podczas prowa-

dzenia robót ziemnych ”rzedmiotu, co do którego 
istnieje ”rzy”uszczenie, we jest on zabytkiem, 
nalewy ”ostę”ować w s”osób okre`lony w ”rze”i-

sach odrębnych w zakresie ochrony zabytków  
i opieki nad zabytkami. 

 

RozdziaJ 5 

Zasady i warunki scalania oraz podziaJu nieru-

chomo`ci 

§ 16.1. Śo”uszcza się ”odziaJ i scalanie nieru-

chomo`ci w granicach obszaru objętego ”lanem, 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, z zastrzeweniem 
ust. 2. 

2. Na obszarze objętym ”lanem do”uszcza się 
wydzielenie: 

1) dziaJek gruntu ”od urządzenia infrastruktury 
technicznej o powierzchni do 0,02 ha; 

2) dziaJek gruntu ”od elektrownie wiatrowe  
i drogi dojazdowe, ”rzy zachowaniu nastę”ują-
cych warunków: 

a) ”owierzchnia wydzielonej dziaJki gruntu ”od 

jedną elektrownię wiatrową nie mowe być więk-

sza niw 0,20 ha, z zastrzeweniem lit. b, 
b) Jączna ”owierzchnia dziaJki gruntu wydzie-

lonej ”od elektrownię wiatrową i drogę dojazdo-

wą do niej nie mowe być większa niw 0,49 ha; 

3) dziaJek na terenie oznaczonym symbolem 

RM i US, ”rzy zachowaniu nastę”ujących ”ara-

metrów: 
a) ”owierzchnia dziaJki ｦ od 1500 m2 do 5000 m2, 

b) szeroko`ć frontu dziaJki ｦ min. 25 m. 

 

RozdziaJ 6 

Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu 

§ 17.1. Do cieków wodnych i rowów meliora-

cyjnych za”ewnić dostę” wJa`ciwemu zarządcy, 
od”owiedzialnemu za ich eks”loatację. 

2. Od linii brzegu cieków wodnych i rowów 
melioracyjnych zachować odlegJo`ć: 

1) min. 5 m - przy sytuowaniu wszelkich 

obiektów budowlanych, nie związanych z gospo-

darką wodną; 
2) min. 1,5 m - ”rzy sytuowaniu ogrodzeL. 
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RozdziaJ 7 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji 

§ 18.1. Na obszarze objętym ”lanem zacho-

wuje się istniejące drogi ”ubliczne: 
1) ”owiatową nr 1208 O relacji BiaJa - Mo-

chów, oznaczoną symbolem KŚG; 
2) ”owiatową nr 1256 O relacji Nowy Browi-

niec - Otoki, oznaczoną symbolem KŚL; 
3) gminną, oznaczoną symbolem KŚŚ. 
2. Śla drogi, o której mowa w ust. 1 ”kt 2, 

do”uszcza się zmianę kategorii z ”owiatowej na 
gminną drogę ”ubliczną lub wewnętrzną. 

3. Parametry i zasady zagos”odarowania dróg, 
o których mowa w ust. 1, ustalono w ”rze”isach 
szczegóJowych. 

4. W ”asach drogowych dróg ”ublicznych,  
o których mowa w ust. 1: 

1) zakazuje się sytuowania obiektów budow-

lanych i urządzeL niezwiązanych z ”otrzebami 
zarządzania drogami lub ”otrzebami ruchu dro-

gowego; 

2) do”uszcza się odstę”stwa od zakazu, o któ-
rym mowa w pkt 1, w przypadku sytuowania 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, 
na warunkach okre`lonych w ”rze”isach odręb-

nych i ”rzez zarządcę drogi; 
3) budowa, ”rzebudowa lub remont istniejącej 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą 
wymaga zgody zarządcy drogi. 

5. Na rysunku ”lanu wskazuje się rezerwy te-

renu ”od budowę i rozbudowę dróg ”ublicznych, 
o których mowa w ust. 1, w wielko`ci 12,5 m od 

osi drogi KDG oraz 7,5 m od osi drogi KDL,  

a takwe rezerwę terenową ”od obej`cie drogowe 
w ciągu drogi KŚG o szeroko`ci 25 m. W grani-

cach rezerw terenowych ”od drogi zakazuje się 
dokonywania zmian s”osobu uwytkowania i zago-

spodarowania, które mogą uniemowliwić lub 
utrudnić realizację inwestycji drogowych. 

 

§ 19.1. Na obszarze objętym ”lanem zacho-

wuje się istniejące drogi: 
1) wewnętrzne, oznaczone symbolem KŚW; 
2) rolnicze, nie wydzielone na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi. 

2. Śo”uszcza się: 
1) ”rzebudowę dróg wewnętrznych i dróg rol-

niczych; 

2) budowę nowych dróg rolniczych o szeroko-

`ci ”asa drogowego min. 6 m; 

3) wykorzystanie dróg rolniczych do obsJugi 
planowanej farmy wiatrowej; 

4) budowę, ”rzebudowę i remont infrastruktu-

ry technicznej niezwiązanej z drogą, za zgodą 
zarządcy drogi. 

3. ObsJuga komunikacyjna: 
1) terenu oznaczonego symbolem RM i US ｦ  

z drogi KŚŚ, dróg wewnętrznych oraz dróg usytu-

owanych ”oza granicami obszaru objętego ”lanem; 
2) ”ozostaJego obszaru objętego planem -  

z dróg ”ublicznych, za zgodą zarządcy drogi, oraz 
z dróg rolniczych i dojazdowych, ”owiązanych  
z drogami publicznymi. 

 

RozdziaJ 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej 

§ 20.1. Śla terenów zabudowy zagrodowej 

oraz sportu i rekreacji, oznaczonych symbolem 

RM i US, ustala się: 
1) zaopatrzenie w: 

a) wodę ｦ z wiejskiej sieci wodociągowej; do-

”uszcza się zao”atrzenie w wodę do celów go-

s”odarczych z wJasnych ujęć, 
b) energię elektryczną ｦ z istniejącej sieci NN  

i SN, 

c) cie”Jo ｦ ze uródeJ indywidualnych na ”aliwa 
niskoemisyjne lub na ”aliwa staJe, z wykorzysta-

niem urządzeL o wysokiej s”rawno`ci grzewczej  
i niskiej emisji zanieczyszczeL do atmosfery,  
a takwe z ekologicznych uródeJ cie”Ja, 

d) gaz ｦ ze zbiorników stacjonarnych; 

2) `cieki bytowe ｦ od”rowadzić do kanalizacji 
sanitarnej; do czasu jej realizacji do”uszcza się 
”rzej`ciowe gromadzenie `cieków bytowych  
w zbiorniku bezod”Jywowym, ”od warunkiem 
od”rowadzenia na oczyszczalnię `cieków; 

3) od”rowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych niezanieczyszczonych - do gruntu na wJa-

snej dziaJce, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 
2. Śostę” do usJug telekomunikacyjnych ｦ po-

”rzez rozbudowę sieci telekomunikacyjnej i tele-

fonią komórkową. 
 

§ 21.1. Na obszarze objętym ”lanem: 
1) zachowuje się istniejącą infrastrukturę tech-

niczną, z do”uszczeniem ”rzebudowy i remontu; 
2) do”uszcza się sytuowanie nowej infrastruk-

tury technicznej, w tym infrastruktury telekomu-

nikacyjnej. 

2. Ustala się ogólne zasady sytuowania infra-

struktury technicznej na obszarze objętym ”lanem: 
1) na terenach ”oJowonych wzdJuw dróg infra-

strukturę techniczną sytuować w odlegJo`ciach 
okre`lonych ”rze”isami odrębnymi; 

2) do”uszcza się usytuowanie infrastruktury 
technicznej w ”asie drogowym dróg na zasadach 
okre`lonych w § 18 ust. 4 i § 19 ust. 2 pkt 4; 

3) infrastrukturę telekomunikacyjną, w tym 
szczególnie anteny telekomunikacyjne na kon-

strukcjach wiewowych, nalewy sytuować w s”o-

sób za”ewniający realizację ”lanowanej farmy 
wiatrowej. 
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3. Istniejąca infrastruktura techniczna oraz 

urządzenia melioracji szczegóJowych, kolidujące  
z farmą wiatrową, do ”rzebudowy. 

4. Terenom lokalizacji urządzeL infrastruktury 
technicznej nalewy za”ewnić dostę” do drogi ”u-

blicznej. 

 

§ 22.1. Na obszarze objętym ”lanem: 
1) do”uszcza się budowę jedno lub dwutoro-

wej linii elektroenergetycznej wysokich na”ięć 
220 kV; 

2) ”lanuje się budowę: 
a) sieci kablowych SN, Jączących ”oszczegól-

ne elektrownie wiatrowe z systemem elektro-

energetycznym, 

b) sieci i urządzeL telekomunikacyjnych; 
niezbędnych do funkcjonowania farmy wia-

trowej. 

2. Linię, o której mowa w ust. 1 ”kt 1, nalewy 
sytuować w korytarzu technicznym istniejącej, 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV. 

3. Infrastrukturę techniczną, o której mowa  
w ust. 1 ”kt 1, nalewy realizować na warunkach 

okre`lonych ”rzez wJa`ciwego o”eratora sieci. 
 

ŚZIAI II 
PRZśPISY SZCZśGÓIOWś 

Przeznaczenie terenów oraz zasady ich zabu-

dowy i zagospodarowania  

 

RozdziaJ 1 

Tereny zabudowy usJugowej 

§ 23.1. US ｦ tereny sportu i rekreacji, dla któ-
rych ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ usJugi s”ortu i rekreacji, zie-

leL urządzona; 
2) dopuszczalne ｦ usJugi gastronomii, obsJuga 

turystyki. 

2. W ramach ”rzeznaczenia terenu, o którym 
mowa w ust. 1, usJugi gastronomii sytuować 
wyJącznie jako wbudowane w budynki s”ortu  
i rekreacji lub obsJugi turystyki. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy  
i zagos”odarowania terenu, o którym mowa  
w ust. 1: 

1) w granicach terenu sytuować miejsca ”o-

stojowe dla samochodów osobowych w ilo`ci: 
a) min. 0,1 m.p. na 1 miejsce na widowni 

obiektów i urządzeL s”ortu, 
b) min. 0,25 m.p. na 1 miejsce noclegowe 

usJug obsJugi turystyki, 
c) min. 0,15 m.p. na 1 miejsce konsumpcyjne 

usJug gastronomii; 
2) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 20%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 20%; 

3) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, min. 4 m 

od linii rozgraniczających terenu; 
4) gabaryty budynków ｦ do 2 kondygnacji 

nadziemnych i do 9 m do kalenicy dachu; 

5) bryJa budynku ｦ horyzontalna; 

6) geometria dachu - dach s”adzisty o ”oJa-

ciach symetrycznych, o kątach nachylenia 35-45o. 

 

RozdziaJ 2 

Tereny uwytkowane rolniczo 

§ 24.1. RR i RR(EW) ｦ tereny rolnicze, dla któ-
rych ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe - grunty orne wraz z drogami 

rolniczymi oraz urządzeniami melioracji wodnych; 
2) dopuszczalne ｦ farma wiatrowa, drogi do-

jazdowe, maszt z urządzeniami do ”omiaru mocy 
energetycznej wiatru, Jąki trwaJe i ”astwiska 
trwaJe. 

2. W ramach ”rzeznaczenia terenów, o których 
mowa w ust. 1, elektrownie wiatrowe sytuować 
wyJącznie na terenach oznaczonych symbolem 

RR(śW), z zastrzeweniem w §11 ust. 1 ”kt 4 lit. a. 
3. Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy i za-

gos”odarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) za”ewnić ochronę istniejących zadrzewieL  

i zakrzewieL ”rzeciwerozyjnych; 
2) zakazuje się sytuowania zabudowy; 

3) do”uszcza się: 
a) usytuowanie farmy wiatrowej liczącej Jącz-

nie nie więcej niw 17 elektrowni wiatrowych, 
b) utwardzenie nawierzchni dróg rolniczych na 

potrzeby transportu rolnego oraz do budowy  

i obsJugi farmy wiatrowej, 
c) usytuowanie linii i sieci, o których mowa  

w § 22 ust. 1, 

d) zachowanie istniejących i sytuowanie no-

wych elementów maJej architektury w formie 
ka”liczek i krzywy ”rzydrownych, 

e) usytuowanie no`ników reklamowych wzdJuw 
drogi oznaczonej symbolem KŚG, z zastrzeweniem 
§ 14; 

4) w granicach rezerw terenowych pod drogi 

obowiązują ustalenia § 18 ust. 5. 

4. Ustala się szczegóJowe zasady zabudowy  
i zagos”odarowania terenów, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem RR(EW): 

1) na rysunku ”lanu ustala się usytuowanie 
elektrowni wiatrowych, z zastrzeweniem ”kt 2; 

2) do”uszcza się zmniejszenie liczby elektrow-

ni wiatrowych oraz zmianę ich usytuowania  
w ramach tej samej dziaJki lub, za zgodą wJa`ci-

ciela, usytuowanie ich na innych dziaJkach ”oJo-

wonych w liniach rozgraniczających terenów 
oznaczonych symbolem RR(EW), w przypadku 

niekorzystnych uwarunkowaL: 
a) techniczno-ekonomicznych, w tym geolo-

giczno-inwynierskich, 
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b) wynikających z monitoringów `rodowisko-

wych; 

3) dla kawdej elektrowni wiatrowej do”uszcza się, 
z zastrzeweniem w § 16 ust. 2 pkt 2, wykonanie: 

a) ”lacu montawowego o wymiarach nie więk-

szych niw 40x50 m, 

b) dojazdu z dróg rolniczych lub ”ublicznych, 
drogą dojazdową o szeroko`ci 4-8 m; 

4) wiewe elektrowni wiatrowych wykonać z rur 
stalowych ”eJno`ciennych; 

5) maksymalna moc turbiny jednej elektrowni 

wiatrowej ｦ do 3,5 MW; 

6) caJkowita wysoko`ć elektrowni wiatrowej ｦ 

do 170 m + 3%, mierząc od naturalnego ”ozio-

mu terenu, w tym wysoko`ć wiewy do 120 m; 

7) kolorystyka elektrowni wiatrowych ｦ biaJa 
lub jasnoszara, harmonizująca z otoczeniem; do-

”uszcza się zastosowanie ciemniejszych odcieni 
szaro`ci i zieleni do wysoko`ci 40 m na wiewy 
elektrowni wiatrowej; 

8) na elektrowni wiatrowej zakazuje się sytuowa-

nia no`ników reklamowych, z wyjątkiem logo ”rodu-

centa urządzeL lub wJa`ciciela farmy wiatrowej; 

9) elektrownie wiatrowe o`wietlić i oznako-

wać, w celu zabez”ieczenia ruchu statków ”o-

wietrznych, oraz zgJosić ich lokalizację ”rzed uzy-

skaniem ”ozwolenia na budowę, zgodnie z ”rze-

”isami odrębnymi w zakresie zgJaszania i ozna-

kowania ”rzeszkód lotniczych. 

 

§ 25.1. RZ - tereny uwytków zielonych, dla 
których ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ Jąki trwaJe i ”astwiska trwa-

Je wraz z drogami rolniczymi oraz urządzeniami 
melioracji wodnych; 

2) dopuszczalne ｦ grunty orne, lasy i zadrze-

wienia, cieki i zbiorniki wodne. 

2. W ramach ”rzeznaczenia terenów, o któ-
rych mowa w ust. 1: 

1) zadrzewienia i zakrzewienia ｦ sytuować ja-

ko obudowę cieków wodnych oraz jako `ród”olne 
i ”rzydrowne; 

2) zbiorniki wodne ｦ sytuować jako zbiorniki 
sJuwące wyJącznie dla ”otrzeb rolnictwa. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) zakazuje się: 
a) sytuowania zabudowy i no`ników reklamo-

wych, 

b) wykonywania robót i ”odejmowania innych 
czynno`ci, które naruszą lub ograniczą ciągJo`ć 
funkcjonalno-”rzestrzenną korytarza ekologicznego, 

c) dokonywania zmian uksztaJtowania terenu, 
d) wykorzystania dróg rolniczych do budowy  

i obsJugi ”lanowanej farmy wiatrowej; 
2) nalewy za”ewnić ochronę naturalnego 

uksztaJtowania gJęboko wciętej doliny rzecznej 
oraz zadrzewieL i zakrzewieL ”rzywodnych. 

 

§ 26.1. RM ｦ tereny zabudowy zagrodowej, 

dla których ustala się ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe ｦ zabudowa zagrodowa; 

2) dopuszczalne ｦ hodowla zwierząt gos”o-

darskich. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 
1) w granicach dziaJki za”ewnić min. 3 miej-

sca ”ostojowe dla samochodów osobowych; 
2) wskaunik zagos”odarowania dziaJki: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 40% powierzchni 

dziaJki, 
b) teren biologicznie czynny ｦ do 20% po-

wierzchni dziaJki; 
3) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna: 

a) min. 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ, 
b) min. 4 m od linii rozgraniczających terenu; 
4) gabaryty budynków ｦ do 2 kondygnacji 

nadziemnych i do 9 m do kalenicy dachu; 

5) geometria dachu ｦ dach spadzisty o ”oJa-

ciach symetrycznych, o kątach nachylenia 25-45o. 

 

RozdziaJ 3 

Tereny zieleni i wód 

§ 27.1. ZN ｦ tereny zieleni objęte formami 
ochrony ”rzyrody, dla których ustala się ”rzezna-

czenie: 

1) podstawowe ｦ niwowe Jąki `wiewe uwytkowa-

ne ekstensywnie oraz Jąki trzę`licowe, stanowiące 
siedliska przyrodnicze chronione, wraz z drogami 

rolniczymi oraz urządzeniami melioracji wodnych; 
2) dopuszczalne ｦ Jąki trwaJe i ”astwiska 

trwaJe. 
2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenów, o których mowa w ust. 1: 

1) zakazuje się: 
a) sytuowania zabudowy i no`ników reklamo-

wych, 

b) wykonywania robót i ”odejmowania innych 
czynno`ci, które zmienią s”osób uwytkowania  
i zagospodarowania terenu, 

c) dokonywania zmian uksztaJtowania terenu, 
d) regulacji i skracania przebiegu koryta cieku 

wodnego, oznaczonego symbolem WS, 

e) rozbudowy melioracji odwadniających, 
f) wykorzystania dróg rolniczych do budowy  

i obsJugi ”lanowanej farmy wiatrowej; 
2) teren uwytkować w s”osób zrównowawony, 

za”ewniający zachowanie i funkcjonowanie oraz 

odnowienie zasobów, tworów i skJadników siedli-
ska chronionego. 

 

§ 28.1. ZLp ｦ tereny ”lanowanych zalesieL, 
dla których ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ zalesienia, zadrzewienia  

i zakrzewienia; 

2) dopuszczalne ｦ grunty orne, Jąki trwaJe  
i pastwiska trwaJe, drogi rolnicze. 
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2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) zalesienia wykonać gatunkami zgodnymi  

z siedliskiem i skJadem gatunkowym ro`linno`ci 
potencjalnej; 

2) do”uszcza się sytuowanie uwytków zielo-

nych na gruntach o spadkach do 8%. 

 

§ 29.1. WS ｦ tereny wód ”owierzchniowych, 
dla których ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ cieki wodne wraz z urzą-
dzeniami wodnymi; 

2) dopuszczalne ｦ zbiorniki wodne. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) wzmocnić obudowę biologiczną strefy ”rzy-

brzewnej wód gatunkami zgodnymi z siedliskiem; 
2) zakazuje się regulacji i skracania ”rzebiegu 

koryta cieku wodnego, na odcinku przechodzą-
cym przez teren ZN. 

 

RozdziaJ 4 

Tereny komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 30.1. KDG ｦ teren dróg ”ublicznych, dla 
którego ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe - droga klasy gJównej (G); 
2) dopuszczalne ｦ `ciewka rowerowa. 
2. Śla drogi, o której mowa w ust. 1, ustala się: 
1) szeroko`ć ”asa drogowego ｦ istniejąca; 
2) jezdnia - z dwoma pasami ruchu o szeroko-

`ci min. 6,0 m; 

3) do”uszcza się sytuowanie w liniach rozgra-

niczających drogi `ciewki rowerowej relacji Wil-
ków - BiaJa. 

 

§ 31.1. KDL ｦ teren dróg ”ublicznych, dla któ-
rego ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ droga klasy lokalnej (L); 

2) dopuszczalne ｦ `ciewka rowerowa. 
2. Śla drogi, o której mowa w ust. 1, ustala się: 
1) szeroko`ć ”asa drogowego ｦ istniejąca; 
2) jezdnia z dwoma ”asami ruchu o szeroko`ci 

min. 5 m; 

3) zieleL ”rzydrowną sukcesywnie wymienić na 
gatunki zgodne z siedliskiem. 

 

§ 32.1. KDD ｦ teren dróg ”ublicznych, dla 
którego ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ droga klasy dojazdowej (D). 

2. Śla drogi, o której mowa w ust. 1, ustala 
się: 

1) szeroko`ć ”asa drogowego - od 6 m do 10 m; 

2) zieleL ”rzydrowną sytuować jako ”as zieleni 
zgodnej z siedliskiem. 

 

§ 33.1. KDW ｦ teren dróg wewnętrznych, dla 
którego ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ droga rolnicza; 

2) dopuszczalne ｦ `ciewka rowerowa, trasa tu-

rystyczna. 

2. Śla dróg, o których mowa w ust. 1, ustala się: 
1) szeroko`ć ”asa drogowego - istniejąca; 
2) dla drogi zachować wymogi § 12; 

3) zieleL ”rzydrowną sytuować jako ”as zieleni 
zgodnej z siedliskiem. 

 

ŚZIAI III 
PRZśPISY KOKCOWś 

§ 34.1. Do czasu zagospodarowania terenów 
zgodnie z ustaleniami ”lanu obowiązuje dotych-

czasowy s”osób ich zagos”odarowania i uwytko-

wania. 

2. Śo”uszcza się czasowe zajęcie gruntów 
rolnych w rejonie sytuowania elektrowni wiatro-

wych na ”otrzeby techniczne, związane z ich 
budową, ”od warunkiem: 

1) zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 

gleb i wód; 
2) rekultywacji gruntów ”o zakoLczeniu robót 

budowlanych. 

3. W zasięgu ”racy `migieJ (Jo”at) elektrowni 
wiatrowej, do”uszcza się lokalizację tymczaso-

wych ”latform montawowych na czas budowy lub 

awarii elektrowni wiatrowych. 

4. źakazuje się sytuowania tymczasowych 
obiektów usJugowo-handlowych. 

 

§ 35.1. Wysoko`ć stawki ”rocentowej, na 
”odstawie której ustala się o”Jatę w ”rzy”adku 
zbycia nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa  
w związku z uchwaleniem ”lanu, ustala się w 
stosunku do terenu oznaczonego symbolem: 

1) US i RM ｦ na 10%; 

2) dla ”ozostaJych terenów ｦ na 0%. 

2. Od gruntów będących wJasno`cią gminy,  
w ”rzy”adku ich zbycia, jednorazowa o”Jata nie 
będzie ”obierana. 

 

§ 36. Do spraw nie uregulowanych w niniej-

szej uchwale stosuje się ”rze”isy odrębne. 
 

§ 37. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi BiaJej. 
 

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

 

 Przewodniczący 
Rady Miejskiej  

Joachim Kosz 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXVII/411/10 

Rady Miejskiej w BiaJej 
z dnia 5 listopada 2010 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIś 

Rady Miejskiej w BiaJej o sposobie rozpatrzenia 

uwag, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-

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

zm.), wniesionych przez osoby fizyczne i prawne 

oraz jednostki organizacyjne nie ”osiadające oso-

bowo`ci ”rawnej, do ”rojektu miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów lokali-
zacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWI-

NIEC POLSKI ｦ ROSTKOWICE - WILKÓW.  
 

W trakcie wyJowenia do ”ublicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatro-

wej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI ｦ 

ROSTKOWICE - WILKÓW, w dniach od 16 wrze-

`nia do 14 ”audziernika 2010 roku oraz w okresie 
14 dni od dnia zakoLczenia okresu wyJowenia, 
osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organiza-

cyjne nie ”osiadające osobowo`ci ”rawnej nie 
wniosJy wadnej uwagi.  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

zm.) Rada Miejska w BiaJej, ”o za”oznaniu się  
z rozstrzygnięciem Burmistrza BiaJej, w którym 
o`wiadcza, we do ”rojektu miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego terenów lokali-
zacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWI-

NIEC POLSKI ｦ ROSTKOWICE - WILKÓW nie 
w”JynęJa wadna uwaga, uznaje za bez”rzedmio-

towe ”ostę”owanie w s”rawie roz”atrzenia 
uwag. 

 

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXVII/411/10 

Rady Miejskiej w BiaJej 
z dnia 5 listopada 2010 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIś 

o sposobie realizacji, zapisanych w miejsco-

wym planie zagospodarowania przestrzennego 

terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach 
wsi BROWINIEC POLSKI ｦ ROSTKOWICE - WIL-

KÓW, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 

oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych.  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, ”oz. 717 ze zm.), w związku z art. 7 ust.1 

pkt 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-

rządzie gminnym (j.t. Śz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zmiany  

z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 

620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), 

Rada Miejska w BiaJej ”rzyjmuje nastę”ujące roz-

strzygnięcie w s”rawie realizacji inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej, stanowiących 
zadania wJasne Gminy BiaJa, oraz o zasadach ich 

finansowania:  

Inwestycje ujęte ww. miejscowym ”lanie za-

gos”odarowania ”rzestrzennego terenów lokali-
zacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWIE-

NIC POLSKI ｦ ROSTKOWICE - WILKÓW, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy, obejmują:  

a) budowę odcinków gminnych dróg ”ublicz-

nych i wewnętrznych,  
b) rozbudowę wodociągu komunalnego,  
c) realizację terenu ogólnodostę”nych terenów 

sportowo-rekreacyjnych. Wykonanie sieci i urzą-
dzeL infrastruktury technicznej związanej z reali-
zacją ”lanowanej farmy wiatrowej lewy ”o stronie 
inwestora. Budowa i modernizacja innych sieci 

infrastruktury technicznej lewy ”o stronie wJa`ci-

wych o”eratorów.  
 

Ustala się nastę”ujące uródJa finansowania 
ww. zadaL gminnych, zgodnie z ”rze”isami  
o finansach publicznych:  

1) `rodki wJasne ｦ w oparciu o wieloletni plan 

inwestycyjny Gminy BiaJa. W kolejnych latach ”o 
uchwaleniu ”lanu, stosownie do ”otrzeb i mowli-
wo`ci, w budwecie ”rzeznaczane będą `rodki na 
realizację zadaL gminnych w zakresie dróg i ziele-

ni ”ublicznej, z uwzględnieniem dochodów z ”o-

datku od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci oraz 
”odatków od nieruchomo`ci;  

2) nie wyklucza się mowliwo`ci ws”óJfinanso-

wania wywej wymienionych zadaL ze `rodków 
zewnętrznych, w tym szczególnie z:  

a) funduszy strukturalnych,  

b) funduszy Unii Europejskiej,  

c) kredytów i ”owyczek ”referencyjnych,  
d) `rodków ”rywatnych (”orozumienia ”u-

bliczno ｦ prywatne).  

 

Realizacja ww. zadaL odbywać się będzie  
w trybie zamówieL ”ublicznych, mowliwa będzie 
równiew (stosownie do ”rze”isów) ”o”rzez umo-

wy-porozumienia publicznoｦprywatne. 

 


