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UCHWAIA NR XXXIIł209/2010 

RADY GMINY POLSKA CEREKIEW 

 

 z dnia 22 wrze`nia 2010 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew  

w zakresie niezbędnym do realizacji zespoJu elektrowni wiatrowych  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271 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 i Nr 73, 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 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,  

Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy  

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

darowaniu 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, 

z 2007 r. Nr 225, poz. 1635 i Nr 127, poz. 880, 

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

z 2009 r. Nr 220 poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 75, 

poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804,  

Nr 149, poz. 996), oraz w związku z uchwaJą  
Nr XVI/115/2008 z dnia 18 wrze`nia 2008 r. 

Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w sprawie przy-

stą”ienia do s”orządzania miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Polska 

Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji 
zes”oJu elektrowni wiatrowych, ”o stwierdzeniu 

zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Polska 

Cerekiew, Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala, 

co nastę”uje:  
 

ŚZIAI I 
Przepisy ogólne 

RozdziaJ 1 

Zakres i przedmiot ustaleL planu 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew 

w zakresie niezbędnym do realizacji zes”oJu elek-

trowni wiatrowych. 

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje 

trzy obszary w granicach soJectw: 

1) obszar nr 1 ｦ Wronin, Koza, Mierzęcin, Dzie-

lawy, Cięwkowice, Polska Cerekiew, Ligota MaJa; 
2) obszar nr 2 ｦ WitosJawice, Cięwkowice, 

Polska Cerekiew, Jaborowice; 

3) obszar nr 3 ｦ PoJowa, Zakrzów. 
3. Granice obszarów objętych ”lanem okre`lo-

ne są na rysunkach w skali 1:2 000, zwanych  

w dalszej tre`ci rysunkami ”lanu. 
 

§ 2.1. Integralnymi czę`ciami niniejszej uchwa-

Jy są: 
1) rysunki ”lanu, o których mowa w § 1 ust. 3, 

stanowiące zaJączniki nr 1, 2 i 3 do uchwaJy; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do ”rojektu ”lanu, stanowiące zaJącznik  

nr 4 do uchwaJy. 
2. ZaJącznik nr 4, o którym mowa w ust. 1 

pkt 2 nie jest ustaleniem planu. 

 

§ 3.1. W ”lanie okre`lono: 
1) w § 8 - 9 ｦ ”rzeznaczenie terenów; 
2) w § 10 - 17 ｦ zasady ochrony `rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym granice 

i s”osoby zagos”odarowania terenów ”odlegają-
cych ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych 
z zakresu ochrony `rodowiska oraz obszarów 
narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi,  
a takwe szczególne warunki zagos”odarowania 
terenów oraz ograniczenia w zabudowie; 

3) w § 18 ｦ zasady ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków, w tym sposoby zagospoda-

rowania terenów i obiektów ”odlegających 
ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych  
z zakresu ochrony zabytków; 

4) w § 19 ｦ zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemu komunikacji; 

5) w § 20 - 21 ｦ zasady modernizacji, rozbudo-

wy i budowy systemów infrastruktury technicznej; 
6) w § 22 - 29 ｦ szczegóJowe ”rzeznaczenie 

terenów oraz zasady ich zagos”odarowania i za-

budowy; 

7) w § 30 ｦ stawki procentowe, o których 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

8) w § 31 ｦ sposoby i terminy tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania 
terenów. 
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2. W ”lanie nie okre`la się wymaganych obli-
gatoryjnie: zasad ochrony dóbr kultury ws”óJcze-

snej, szczegóJowych zasad i warunków scalania  
i ”odziaJu nieruchomo`ci, wymagaL wynikających 
z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych, 
granic i s”osobów zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów ”oza wymienio-

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

czych, a takwe zagrowonych osuwaniem się mas 
ziemnych, ”oniewaw z okoliczno`ci faktycznych 
wynika brak uzasadnienia dla takich ustaleL. 

 

§ 4. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na ry-

sunku są obowiązującymi ustaleniami ”lanu: 
1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia i zabudowy; 

2) oznaczenia literowe okre`lające ”rzeznacze-

nie terenów oraz oznaczenia cyfrowe identyfiku-

jące tereny o równych zasadach zagospodarowa-

nia i zabudowy; 

3) punkty i ciągi widokowe; 
4) obiekty `rodowiska ”rzyrodniczego objęte 

ochroną niniejszym ”lanem: 
a) ciągi zadrzewieL ”rzydrownych, 
b) ”asmo zieleni Jęgowej, 
c) projektowany pomnik przyrody; 

5) zabytki archeologiczne objęte ochroną kon-

serwatorską niniejszym ”lanem. 
 

RozdziaJ 2 

Definicje i zasady ogólne 

§ 5. Uwyte w niniejszej uchwale terminy ozna-

czają: 
1) teren ｦ fragment obszaru objętego ”lanem, 

wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny  
o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania terenu i zabudowy, oznaczony 

literowo lub literowo i cyfrowo; 

2) elektrownia wiatrowa ｦ turbina wiatrowa 

(wiatrak) wraz z urządzeniami technicznymi sJu-

wącymi do ”rzetworzenia energii mechanicznej 
wirnika turbiny na energię elektryczną i z urzą-
dzeniami budowlanymi związanymi z tym obiek-

tem budowlanym; 

3) drogi rolnicze ｦ drogi wewnętrzne dojazdo-

we do gruntów rolnych nie zaliczone do dróg 
publicznych; 

4) ”rze”isy odrębne ｦ przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi, Polskie Normy, akty 

”rawa miejscowego obowiązujące na terenie wo-

jewództwa o”olskiego. 
 

§ 6. Prze”isy ogólne i szczegóJowe obowiązują 
Jącznie, ”rzy czym ”rze”isy ogólne są nadrzędne 
w stosunku do ”rze”isów szczegóJowych. 

 

§ 7. W s”rawach nie uregulowanych niniejszą 
uchwaJą stosuje się ”rze”isy odrębne. 

 

RozdziaJ 3 

Przeznaczenie terenów 

§ 8. Obszary objęte ”lanem dzieli się liniami 
rozgraniczającymi na tereny o nastę”ującym ”rze-

znaczeniu: 

1) tereny uwytkowane rolniczo, w tym: 

a) tereny obsJugi w gospodarstwach rolnych 

oznaczone na rysunku planu symbolem RU, 

b) tereny trwaJych uwytków zielonych ozna-

czone na rysunku planu symbolem RZ, 

c) tereny rolnicze, na których mowliwa jest lo-

kalizacja elektrowni wiatrowych, oznaczone na 

rysunku planu symbolem Rw, 

d) ”ozostaJe tereny rolnicze oznaczone na ry-

sunku planu symbolem R; 

2) tereny zieleni, w tym: 

a) lasy oznaczone na rysunku planu symbolem 

        ZL, 

b) tereny ”lanowanych zalesieL oznaczone na 
rysunku planu symbolem ZLp; 

3) tereny komunikacji obejmujące drogi ”u-

bliczne, w tym: 

a) drogi klasy gJównej oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDG, 

b) drogi klasy zbiorczej oznaczone na rysunku 

planu symbolem KDZ, 

c) drogi klasy lokalnej oznaczone na rysunku 

planu symbolem KDL, 

d) drogi klasy dojazdowej oznaczone na rysun-

ku planu symbolem KDD. 

 

§ 9. SzczegóJowe ”rzeznaczenie terenów wy-

mienionych w § 8, w tym do”uszczenia i ograni-

czenia, okre`lone są w ”rze”isach szczegóJowych. 
 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajo-

brazu 

§ 10.1. Na Obszarze Chronionego Krajobrazu 

ｭWronin ｦ Maciowakrzeｬ obowiązują ogranicze-

nia i zakazy okre`lone w roz”orządzeniu Nr 0151/ 
P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 

2006 r. w s”rawie obszarów chronionego krajo-

brazu (Śziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  

z 2006 r. Nr 33, poz. 1133), w tym zakaz lokali-

zacji ”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko. 

2. Powierzchnia zwartego obszaru gruntów 
rolnych, na którym w wyniku realizacji ustaleL 
niniejszej uchwaJy ustanowiony zostanie inny niw 
rolniczy s”osób zagos”odarowania terenu, nie 

mowe ”rzekraczać 0,5 ha ｦ dla gruntów rolnych I, 
II, III klasy bonitacyjnej. 
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§ 11.1. Obejmuje się ochroną nastę”ujące 
obiekty `rodowiska ”rzyrodniczego zlokalizowane 
na rysunku ”lanu, ze względu na ich walory ”rzy-

rodnicze i krajobrazowe: 

1) dąb - projektowany pomnik przyrody; 

2) ”asmo zieleni Jęgowej; 
3) ciągi zadrzewieL ”rzydrownych. 
2. W ”obliwu obiektów, o których mowa  

w ust. 1, zakazuje się ”rowadzenia robót budow-

lanych, robót ziemnych i innych dziaJaL mogą-
cych s”owodować ich zniszczenie, uszkodzenie 

lub ”ogorszenie warunków wegetacji. 
3. Wycinka drzew w ciągach, o których mowa 

w ust. 1 ”kt 3, jest mowliwa tylko w przypadkach 

uzasadnionych względami ”ielęgnacyjnymi lub 
względami bez”ieczeLstwa. 

 

§ 12.1. WzdJuw cieków wodnych nalewy za-

chować istniejące zadrzewienia i zakrzewienia 

oraz uzu”eJniać je z wykorzystaniem ro`linno`ci 
zgodnej ze s”ecyfiką lokalną i ro`linno`cią ”oten-

cjalną, z zastrzeweniem § 14 ust. 1. 
2. Nalewy zachować istniejące oraz w”rowa-

dzać nowe zes”oJy zieleni `ród”olnej w postaci 

zadrzewieL i zakrzewieL, w szczególno`ci na 
gruntach zagrowonych erozją, tj. o spadkach po-

wywej 12%. 
 

§ 13.1. Śla ochrony walorów krajobrazowych 
gminy obejmuje się ochroną: 

1) widok na ”anoramę wsi Wronin - Dzielawy 

z ”unktu widokowego na drodze PawJowiczki ｦ 

Wronin; 

2) ciąg widokowy z drogi Polska Cerekiew ｦ 

Śzielawy na dolinę rzeki Cisek. 
2. Na terenach w zasięgu widoku ”anoramicz-

nego oraz wzdJuw ciągu widokowego wyklucza 
się lokalizację obiektów budowlanych dysharmo-

nijnych lub ”rzysJaniających krajobraz, w tym 

napowietrznych linii elektroenergetycznych. 

 

§ 14.1. Na obszarach narawonych na niebez-

”ieczeLstwo ”owodzi zakazuje się lokalizacji no-

wej zabudowy, a takwe sadzenia drzew i krzewów 
oraz zmiany uksztaJtowania terenu mogących 
utrudnić s”Jyw wody. 

2. W celu umowliwienia ”rowadzenia robót re-

montowych i konserwatorskich w korytach cie-

ków wodnych, a takwe dla ochrony otuliny biolo-

gicznej cieków, ustala się zakaz lokalizacji obiek-

tów budowlanych w odlegJo`ci mniejszej niw 5 m 

od brzegów, z wyJączeniem obiektów związanych 
z gos”odarką wodną. 

3. Zabrania się grodzenia nieruchomo`ci ”rzy-

legJych do cieków i rowów w odlegJo`ci mniejszej 
niw 1,5 m od linii brzegu, a takwe uniemowliwiania 
przechodzenia przez ten obszar. 

 

§ 15.1. W kawdym ”rzy”adku stwierdzenia za-

istnienia niekorzystnych zjawisk erozyjnych na 

terenach lokalizacji elektrowni wiatrowych wyni-

kających z ich realizacji, nalewy ustabilizować 
”owierzchnię terenu i zabez”ieczyć grunt ”rzed 
erozją. 

2. Przed ”odjęciem ”rac ziemnych związanych 
z budową elektrowni wiatrowych nalewy zdjąć 
wierzchnią, ”róchniczną warstwę gleby i wyko-

rzystać ją do zagos”odarowania nieutwardzonych 
terenów technicznych ”rzy elektrowniach, oraz 
”rzy ”rzywracaniu do stanu ”ierwotnego terenów 
zajętych na czas budowy. 

 

§ 16.1. Na obszarach objętych ”lanem do-

”uszcza się wyJącznie lokalizację turbin wiatro-

wych, w których zastosowane są najle”sze do-

stę”ne techniki ograniczające emisję infraduwię-
ków, bJyski sJoneczne (tzw. ｭefekt discoｬ) oraz 
emisję haJasu. 

2. HaJas emitowany ”rzez turbiny nie mowe 
”owodować ”rzekroczenia do”uszczalnych ”ozio-

mów haJasu okre`lonych w ”rze”isach odrębnych 
dla zabudowy zagrodowej w odlegJo`ci większej 
niw 500 m, mierząc od granic terenów Rw. 

 

§ 17. Z odpadami niebezpiecznymi wytwarza-

nymi przy eksploatacji turbin wiatrowych (olej  

z ”rzekJadni) nalewy ”ostę”ować zgodnie z przepi-

sami odrębnymi, w szczególno`ci nalewy za”ew-

nić odbiór tych od”adów ”rzez ”odmioty ”osiada-

jące od”owiednie zezwolenia. Wyklucza się ich 
skJadowanie na miejscu wytwarzania. 

 

RozdziaJ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków 

§ 18.1. Obejmuje się ochroną konserwatorską 
zabytki archeologiczne znajdujące się w gminnej 

ewidencji zabytków, zlokalizowane na rysunku 
planu. 

2. Prace ziemne podejmowane w rejonach 

stanowisk archeologicznych, tj. w odlegJo`ci do 
100 m od miejsc pokazanych na rysunku planu, 

wymagają wy”rzedzająco zgJoszenia i uzgodnie-

nia z organem wJa`ciwym do s”raw ochrony za-

bytków oraz res”ektowania wymogów okre`lo-

nych w ”rze”isach odrębnych. 
 

RozdziaJ 6 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji 

§ 19.1. Na obszarach objętych ”lanem za-

chowuje się istniejące drogi ”ubliczne oraz drogi 
rolnicze. 

2. Śo”uszcza się wykorzystanie dróg rolni-

czych do obsJugi ”lanowanych elektrowni wia-
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trowych, w tym budowę ”asów jezdnych o trwa-

Jych nawierzchniach w istniejących liniach roz-

graniczających. 
3. Ustalenia szczegóJowe dla dróg ”ublicznych 

wydzielonych na rysunku planu liniami rozgrani-

czającymi zawarte są w ”rze”isach szczegóJo-

wych. 

4. Przy ”odejmowaniu robót budowlanych  

w ”asach drogowych dróg ”ublicznych obowiązu-

ją nastę”ujące wymagania: 
1) zakazuje się lokalizacji urządzeL nie związa-

nych z gos”odarką drogową lub ”otrzebami ruchu; 
2) do”uszcza się odstę”stwa od zakazu o któ-

rym mowa w pkt 1, w przypadku lokalizacji urzą-
dzeL i sieci infrastruktury technicznej, na warun-

kach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych i przez 

zarządcę drogi. 
5. W celu zabezpieczenia kierunkowych po-

trzeb rozwoju ukJadu komunikacyjnego wyznacza 
się rezerwy terenowe ”od ”rzyszJą budowę lub 
rozbudowę dróg ”ublicznych. W granicach rezerw 

terenowych pod drogi i w ich bez”o`rednim są-
siedztwie wyklucza się zmiany s”osobu uwytko-

wania, które mogą uniemowliwić lub istotnie 
utrudnić w ”rzyszJo`ci ”lanowane inwestycje 
drogowe. 

 

RozdziaJ 7 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej 

§ 20.1. Zachowuje się sieci ”rzesyJowe istnie-

jące na obszarach objętych ”lanem. 
2. Śo”uszcza się: 
1) trwaJą ada”tację wszystkich istniejących 

sieci i urządzeL uzbrojenia terenu, z zastrzewe-

niem § 21 ust. 2; 

2) lokalizację nowych ”odziemnych sieci 
uzbrojenia terenu na ”otrzeby gminy wzdJuw ist-

niejących dróg, z zachowaniem wymaganych 

odlegJo`ci od ”asów drogowych okre`lonych  
w ”rze”isach odrębnych. 

3. Istniejąca zabudowa na terenach RU będzie 
obsJugiwana na zasadach dotychczasowych. 

 

§ 21.1. Planuje się budowę linii kablowych SN 
do 30 kV, Jączących ”oszczególne elektrownie 
wiatrowe z systemem elektroenergetycznym. 

2. Istniejące na”owietrzne linie elektroenerge-

tyczne 15 kV kolidujące z zes”oJem elektrowni 

wiatrowych ｦ do przebudowy. 

3. Śo”uszcza się lokalizację jedno lub dwuto-

rowej linii 110 kV oraz urządzeL elektroenerge-

tycznych - rozdzielni, na potrzeby planowanego 

zes”oJu elektrowni wiatrowych, z uwzględnie-

niem nastę”ujących warunków: 
1) nową linię 110 kV ”rowadzić korytarzem 

istniejących linii WN; 

2) wyklucza się lokalizację urządzeL elektro-

energetycznych na terenach RU, RZ, ZL i ZLp; 

3) do urządzeL elektroenergetycznych nalewy 
za”ewnić staJy dostę”; 

4) do”uszcza się wydzielenie dziaJki ”od urzą-
dzenia elektroenergetyczne, o powierzchni nie 

większej, niw jest to niezbędne ze względów uwyt-

kowych, na której obiekty budowlane mogą być 
sytuowane w odlegJo`ci 1,5 m od granicy dziaJki; 
”owierzchnia gruntu wyJączonego z ”rodukcji rol-

nej na ”otrzeby tych urządzeL ｦ do 0,5 ha. 

4. Ustalenia, o których mowa w ust. 1 - 3 na-

lewy realizować wedJug szczegóJowych warun-

ków okre`lonych ”rzez zarządców sieci. 
 

ŚZIAI II 
Przepisy szczegóJoweŁ  
Przeznaczenie terenów oraz zasady ich 

zagospodarowania i zabudowy 

 

RozdziaJ 1 

Tereny uwytkowane rolniczo i tereny zieleni 
 

§ 22.1. Wyznacza się tereny obsJugi w go-

spodarstwach rolnych oznaczone na rysunku 

planu symbolem 1RU, 2RU. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, ”rzezna-

cza się ”od obiekty sJuwące obsJudze gos”o-

darstw rolnych, z nastę”ującymi do”uszczeniami  
i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się hodowlę zwierząt gos”odar-

skich; 

2) wyklucza się lokalizację mieszkaL z wyjąt-

kiem jednego na kawdym terenie, ”rzeznaczonego 
dla ”racowników nadzorczych. 

3. Śla terenów, o których mowa w ust. 1, 

ustala się nastę”ujący s”osób zabudowy i zago-

spodarowania: 

1) obsJuga komunikacyjna z istniejących dróg; 
2) mowliwe: remonty, ”rzebudowa i rozbudo-

wa istniejących budynków, bez ”rawa nadbudo-

wy o dodatkowe kondygnacje; 

3) pomieszczenia mieszkalne oraz inne po-

mieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi wyma-

gają ochrony ”rzed haJasem ”olegającej na zasto-

sowaniu rozwiązaL technicznych za”ewniających 
wJa`ciwe warunki akustyczne w tych pomiesz-

czeniach; 

4) na terenie 2RU ustala się nie”rzekraczalną 
linię zabudowy dla nowych budynków w odlegJo-

`ci 8 m od granicy ”rzylegJej do ”asa rezerwowa-

nego ”od ”rzyszJą budowę drogi. 
 

§ 23.1. Wyznacza się tereny rolnicze, w tym: 

1) tereny rolnicze z dominacją trwaJych uwyt-

ków zielonych oznaczone na rysunku ”lanu sym-

bolem RZ; 

2) tereny rolnicze z dominacją gruntów ornych 
oznaczone na rysunku planu symbolem R; 
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3) tereny rolnicze z dominacją gruntów ornych 
rolnych, na których mowliwa jest lokalizacja elek-

trowni wiatrowych, oznaczone na rysunku planu 

symbolem Rw. 

2. Śla terenów, o których mowa w ust. 1 

ustala się nastę”ujące do”uszczenia i ogranicze-

nia: 

1) do”uszcza się: 
a) utwardzanie dróg rolniczych na ”otrzeby 

transportu rolnego oraz budowy i obsJugi elek-

trowni wiatrowych, 

b) lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej, o których mowa w rozdziale 7, 

c) urządzenia melioracyjne i przeciwpowo-

dziowe, 

d) na ciekach wodnych - budowle do ochrony 

przeciwpowodziowej i inne regulacyjne, 

e) na terenach R - lokalizację wiat do skJado-

wania ”Jodów rolnych; 
2) wyklucza się lokalizację budynków. 
3. Śla terenów Rw ustala się dodatkowo na-

stę”ujące zasady zagos”odarowania i zabudowy: 

1) moc pojedynczych elektrowni wiatrowych ｦ 

do 2,5 MW; 

2) wysoko`ć elektrowni wiatrowych wraz ze 
skrzydJem - do 170 m, mierząc od naturalnego 
poziomu terenu; 

3) zaleca się jeden ty” turbin; do”uszcza się 
równe ty”y ”od warunkiem zbliwonych ”arame-

trów konstrukcyjnych; 
4) kolorystyka turbin ｦ jasno-szara nie kontra-

stująca z otoczeniem; do”uszcza się ciemniejsze 
odcienie zieleni i szaro`ci ”rzy ”odstawie do wy-

soko`ci 40 m oraz kontrastowe pasy na skrzy-

dJach; 
5) wyklucza się wykorzystywanie konstrukcji 

elektrowni wiatrowych jako no`nika reklam,  
z wyjątkiem oznaczeL graficznych (logo) ”rodu-

centa urządzeL i wJa`ciciela elektrowni; 
6) w celu zabez”ieczenia ruchu statków po-

wietrznych turbiny nalewy o`wietlić, oznakować  
i zgJosić ich lokalizację ”rzed uzyskaniem ”ozwo-

lenia na budowę zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
7) ”rzy kawdej elektrowni do”uszcza się: 
a) ”lac montawowo-eksploatacyjny o po-

wierzchni nie większej niw 0,15 ha, 

b) dojazd o szeroko`ci 4-5 m, 

”rzy czym Jączna ”owierzchnia terenu zajętego 
”rzez jedną elektrownię wiatrową wraz z dojaz-

dem nie mowe ”rzekroczyć 0,45 ha. 

4. Dla rezerw terenowych pod drogi stosuje 

się ustalenia § 19 ust. 5. 
 

§ 24.1. Wyznacza się tereny lasów, oznaczo-

ne na rysunku planu symbolem ZL, obejmujące 
istniejące zbiorowiska le`ne. 

2. Śla terenów, o których mowa w ust. 1, 

ustala się zachowanie dotychczasowego ”rzezna-

czenia z do”uszczeniem lokalizacji urządzeL zwią-
zanych z gos”odarką le`ną. 

 

§ 25.1. Wyznacza się tereny ”lanowanych za-

lesieL, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem 
ZLp, obejmujące grunty rolne do zalesienia. 

2. Śo zalesieL nalewy wykorzystywać gatunki 
drzew zgodnie z warunkami siedliskowymi i skJa-

dem gatunkowym ro`linno`ci ”otencjalnej. 

 

RozdziaJ 2 

Tereny komunikacji 

§ 26.1. Wyznacza się teren drogi ”ublicznej 
oznaczony na rysunku planu symbolem KDG(K) ｦ 

odcinek drogi krajowej nr 45. 

2. Teren KDG ”rzeznacza się ”od drogę klasy 
gJównej. 

3. Dla drogi, o której mowa w ust. 1 ustala 

się: 
1) szeroko`ć ”asa drogowego ｦ bez zmian; 

2) jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu. 

 

§ 27.1. Wyznacza się teren drogi ”ublicznej 
oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ(W) ｦ 

odcinek drogi wojewódzkiej nr 421. 
2. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza 

się ”od drogę klasy zbiorczej. 
3. Dla drogi, o której mowa w ust. 1 ustala 

się: 
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ bez 

zmian; 

2) jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu. 
 

§ 28.1. Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych 
oznaczone na rysunku planu symbolami KDL(P), 

KDL(G), obejmujące: 
1) odcinek drogi powiatowej nr 1421 O; 

2) odcinek drogi powiatowej nr 1406 O; 

3) odcinek drogi gminnej nr 108 333 O. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przezna-

cza się ”od drogi ”ubliczne klasy lokalnej. 
3. Śla dróg, o których mowa w ust. 1 ustala 

się: 
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ bez 

zmian; 

2) jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu. 
 

§ 29.1. Wyznacza się teren drogi gminnej 
oznaczony na rysunku planu symbolem KDD(G). 

2. Teren, o którym mowa w ust. 1, przezna-

cza się ”od drogę klasy dojazdowej. 
3. Dla drogi, o której mowa w ust. 1 ustala 

się: 
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ bez 

zmian; 

2) jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu. 
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ŚZIAI III 
Przepisy przej`ciowe i koLcowe 

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

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym ustala się stawkę ”rocentową,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy,  

w wysoko`ci 0%. 
 

§ 31.1. Śo czasu zagos”odarowania terenów 
zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwaJy obowią-
zuje dotychczasowy s”osób ich zagos”odarowa-

nia i uwytkowania. 
2. Śo”uszcza się czasowe zajęcie gruntów 

rolnych wzdJuw dróg rolniczych i w rejonie sytu-

owania elektrowni wiatrowych na potrzeby 

transportowe i techniczne związane z ich budową 
pod warunkiem: 

1) zabez”ieczenia ”rzed mowliwo`cią zanie-

czyszczenia wód gruntowych i gleb; 

2) ”rzywrócenia do stanu ”ierwotnego ”o za-

koLczeniu budowy. 
 

§ 32. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wój-

towi Gminny Polska Cerekiew. 

 

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

 

 Przewodniczący 
Rady Gminy  

Jerzy KoJeczko 

 

ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXII/209/2010 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 22 wrze`nia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXII/209/2010 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 22 wrze`nia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXII/209/2010 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 22 wrze`nia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXII/209/2010 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 22 wrze`nia 2010 r. 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nie-

uwzględnionych uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Polska Cerekiew w zakresie 

niezbędnym do realizacji zespoJu elektrowni wia-

trowych. 

 

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 Gminy w Polskiej Cerekwi rozstrzyga, 

jak nastę”uje: 
 

Odrzuca się uwagę firmy śnergetyka Polska 
S”. o.o. wniesioną ”ismem z dnia 23.07.2010 r., 

o ”rze”rowadzenie ”rocedury zmiany ustaleL 
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Polska Cerekiew, w wyniku 

której na dziaJkach nr 1507, 1193, 1213, 1192 
mowliwa będzie lokalizacja farmy wiatrowej skJa-

dającej się z 9 turbin wiatrowych, w czę`ci doty-

czącej dziaJki nr 1507. (Na ”ozostaJych dziaJkach 
”rojekt ”lanu ”rzewiduje mowliwo`ć lokalizacji 
elektrowni wiatrowych).  
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UCHWAIA NR XXXVIIIł254/2010 

 RAŚY GMINY _WIśRCZÓW 

 

 z dnia 23 ”audziernika 2010 r. 
  

w sprawie okre`lenia szczegóJowego sposobu konsultowania z radami dziaJalno`ci powytku publicznego 
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o dziaJalno`ci powytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących dziaJalno`ci statutowej tych organizacjiŁ  

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o dziaJalno`ci ”owytku ”u-

blicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.  

Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593,  

Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. 

Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, 

poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, 

poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. , 2009 r. Nr 19, 

poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 

oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 

857) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Śz. 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 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 

poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 

poz. 675), Rada Gminy w _wierczowie uchwala, 
co nastę”uje:  

 

§ 1. Okre`la się szczegóJowy s”osób konsul-

towania z radami dziaJalno`ci ”owytku ”ubliczne-

go lub organizacjami ”ozarządowymi i podmiota-

mi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia-

Jalno`ci ”owytku ”ublicznego i wolontariacie pro-

jektów aktów ”rawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących dziaJalno`ci statutowej tych organi-

zacji, zwanych dalej ｭorganizacjamiｬ. 
 

§ 2.1. Konsultacje ”rze”rowadza się w celu 

poznania opinii organizacji. 

2. Wynik konsultacji nie jest wiąwący dla orga-

nów Gminy. 
3. Konsultacje uwawa się za wawne bez wzglę-

du na ilo`ć uczestniczących w nich organizacji. 

4. U”rawnionymi do udziaJu w konsultacjach 

są dziaJające na terenie Gminy _wierczów organi-

zacje. 

 

§ 3.1. Wójt Gminy zobowiązany jest do ”rzed-

Jowenia organizacjom ”rojektów aktów ”rawa 
miejscowego okre`lonego w § 1. 

2. Bez względu na ”rzesJanie organizacjom ”ro-

jektu aktu prawa miejscowego, projekt jest za-

mieszczany na stronie internetowej www.bip.swier-

czow.pl 


