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UCHWAIA NR XXXVII/409/10 

RADY MIEJSKIEJ W BIAIśJ 

 

 z dnia 5 listopada 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji  

farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ ｦ GOSTOMIA - SOLEC 

 

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

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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 2010 r. Nr 28, poz. 

142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 

20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu 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/261/09 Rady 

Miejskiej w BiaJej z dnia 24 lutego 2009 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz 

ｦ Gostomia - Solec, po stwierdzeniu zgodno`ci ze 

Studium uwarunkowaL i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy BiaJa, Rada Miejska  

w BiaJej uchwala co nastę”uje:  
 

ŚźIAI I 

PRZEPISY OGÓLNś 

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia ogólne 

 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy 

wiatrowej na gruntach wsi Krobusz ｦ Gostomia - 

Solec, zwany w dalszej tre`ci uchwaJy planem, 

obejmujący obszar ograniczony od wschodu powia-

tową drogą ”ubliczną DP 1251 O i drogami rolnymi, 

od ”óJnocy drogami rolnymi oraz linią kolejową  

nr 306 relacji Prudnik - Gogolin, od zachodu granicą 

administracyjną gruntów soJectwa Krobusz i Solec 

oraz od ”oJudnia ”owiatową drogą ”ubliczną DP 

1256 O relacji Nowy Browiniec - Otoki i drogą rolną 

relacji Solec ｦ Gostomia. 

2. Granice obszaru objętego planem okre`lone są 

na rysunku planu w skali 1 : 2000, zwanym  

w dalszej tre`ci uchwaJy rysunkiem planu. 

 

§ 2.1. Rysunek planu, o którym mowa w § 1 

ust. 2, jest integralną czę`cią planu i stanowi za-

Jącznik nr 1 do uchwaJy. 
2. źaJącznikami do uchwaJy, niestanowiącymi 

ustaleL planu, są takwe rozstrzygnięcia: 
1) o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 

projektu planu, stanowiące zaJącznik nr 2; 

2) o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz o zasa-

dach ich finansowania zgodnie z przepisami o finan-

sach publicznych, stanowiące zaJącznik nr 3. 

 

§ 3.1. W planie okre`lono: 
1) § 6 - przeznaczenie terenów; 
2) § 7-13 - zasady ochrony `rodowiska i przyrody; 

3) § 14 - zasady ochrony dziedzictwa kulturo-

wego i zabytków; 
4) § 15 ｦ zasady i warunki scalania oraz podzia-

Ju nieruchomo`ci; 
5) § 16-17 - szczególne warunki zagospodarowa-

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

i budowy systemów komunikacji; 

7) § 20 - zasady modernizacji, rozbudowy i bu-

dowy systemów infrastruktury technicznej; 

8) § 21-30 ｦ szczegóJowe przeznaczenie terenów 

oraz zasady ich zabudowy i zagospodarowania; 

9) § 31 - s”osób i terminy tymczasowego zago-

spodarowania, urządzenia i uwytkowania terenów; 
10) § 32 - 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 przestrzennego, zasad ochrony 

krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dóbr kultury 

ws”óJczesnej, wymagaL wynikających z potrzeb 

ksztaJtowania przestrzeni publicznych, granic i spo-
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sobów zagospodarowania terenów lub obiektów 

”odlegających ochronie na podstawie ”rze”isów 

odrębnych, w tym terenów górniczych, narawonych 

na niebez”ieczeLstwo powodzi oraz zagrowonych 

osuwaniem się mas ziemnych, ”oniewaw takie tere-

ny i obiekty nie wystę”ują na obszarze objętym 

planem; 

2) granic obszarów wymagających przeprowa-

dzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci, granic 

obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infra-

struktury technicznej, granic obszarów wymagają-
cych ”rzeksztaJceL lub rekultywacji, granic terenów 

pod budowę wielkopowierzchniowych obiektów 

handlowych, granic terenów rekreacyjno - wypo-

czynkowych oraz terenów sJuwących organizacji 

imprez masowych, a takwe granic ”omników zagJa-

dy oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak 

takich potrzeb. 

 

§ 4.1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na ry-

sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym przezna-

czeniu lub równych zasadach zagospodarowania, 

wyznaczone `ci`le oraz wyznaczone orientacyjnie; 

3) tereny zagrowone erozją wietrzno-wodną; 
4) liniowe zadrzewienia izolacyjne i przeciwero-

zyjne, planowane; 

5) liniowe zadrzewienia naturalne; 

6) liniowe zadrzewienia przeciwerozyjne; 

7) stanowiska archeologiczne; 

8) przeznaczenie terenów, oznaczone symbolem 

literowym; 

9) planowane usytuowanie elektrowni wiatro-

wych wraz z zasięgiem pracy `migieJ (Jo”at) oraz 

potencjalnym zasięgiem uciąwliwego oddziaJywania. 
2. Oznaczenia graficzne rysunku planu, niewy-

mienione w ust. 1, mają charakter informacyjny lub 

postulatywny. 

3. Przebieg linii rozgraniczających tereny, wy-

znaczonych `ci`le na rysunku planu, nie podlega 

zmianom. Dopuszcza się zmianę przebiegu linii roz-

graniczających wyznaczonych orientacyjnie w przy-

padku korekty przebiegu lub ”rze”Jywu wód po-

wierzchniowych, oznaczonych symbolem WS,  

z zastrzeweniem wymogów §23 ust. 2 pkt 1 lit. d. 

 

§ 5. Nastę”ujące ”ojęcia stosowane w niniejszej 

uchwale oznaczają: 
1) drogi rolnicze ｦ drogi dojazdowe do gruntów 

rolnych i le`nych, niezaliczone do kategorii dróg 

publicznych; 

2) drogi dojazdowe ｦ drogi za”ewniające dojazd 

do elektrowni wiatrowych z dróg rolniczych lub 

publicznych, w trakcie ich realizacji i eksploatacji; 

3) elektrownia wiatrowa ｦ budowla wraz z ze-

s”oJem urządzeL technicznych ”rodukujących ener-

gię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny 

wiatrowe i urządzenia ”rzetwarzające energię me-

chaniczną wirnika turbiny na energię elektryczną, 
wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi  
z tym obiektem budowlanym i placem montawo-

wym; 

4) farma wiatrowa ｦ zes”óJ elektrowni wiatro-

wych, stanowiących wraz z niezbędną infrastruktu-

rą techniczną i urządzeniami technicznymi funkcjo-

nalną caJo`ć, sJuwącą produkcji, przetwarzaniu  

i ”rzesyJaniu energii elektrycznej, a takwe sterowaniu 

i kontroli ich funkcjonowania; 

5) infrastruktura techniczna ｦ sieci uzbrojenia 

technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanaliza-

cyjne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne SN  

i NN, cie”Jownicze oraz inne sieci wraz z urządze-

niami 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 telekomunika-

cyjnego; 

7) no`nik reklamowy ｦ reklama w rozumieniu 

”rze”isów odrębnych dot. dróg publicznych, a takwe 

reklamy umieszczane na obiektach budowlanych  

i urządzeniach, lub ich czę`ciach; 
8) plac montawowy ｦ teren niezbędny na czas 

budowy elektrowni wiatrowej, a takwe zajęty na 

czas jej eksploatacji; 

9) przepisy odrębne - przepisy ustaw wraz z ak-

tami wykonawczymi, obowiązujące Polskie Normy  

i Branwowe Normy oraz akty prawa miejscowego 

obowiązujące na obszarze województwa opolskie-

go, w tym obowiązujące miejscowe plany zagospo-

darowania przestrzennego; 

10) teren - fragment obszaru objętego planem, 

wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi tereny o równym przeznaczeniu lub równych 

zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem 

literowym. 

 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenów 

 

§ 6.1. Na obszarze objętym planem, liniami roz-

graniczającymi, wydziela się tereny o nastę”ującym 

przeznaczeniu: 

1) tereny uwytkowane rolniczo, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem: 

a) RR - tereny rolnicze, w tym tereny rolnicze na 

których dopuszcza się lokalizację elektrowni wia-

trowych, oznaczone symbolem RR(EW) (§ 21); 

b) RZ - tereny uwytków zielonych (§ 22); 

2) tereny zieleni i wód, oznaczone na rysunku 

planu symbolem: 

a) ZN ｦ tereny zieleni objęte formami ochrony 

przyrody (§ 23); 

b) ZL ｦ tereny lasów (§ 24); 

c) ZLp ｦ tereny planowanych zalesieL (§ 25); 

d) WS ｦ tereny wód powierzchniowych (§ 26); 
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3) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku 

planu symbolem: 

a) KDZ ｦ tereny dróg publicznych zbiorczych (§ 27); 

b) KDL ｦ tereny dróg publicznych lokalnych (§ 28); 

c) KDD ｦ tereny dróg publicznych dojazdowych (§ 29); 

d) KDW ｦ tereny dróg wewnętrznych (§ 30). 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1: 

1) szczegóJowe przeznaczenie terenów oraz za-

sady ich zabudowy i zagospodarowania okre`lają 

przepisy szczegóJowe planu; 

2) przepisy ogólne i szczegóJowe obowiązują 

Jącznie, przy czym przepisy ogólne są nadrzędne  

w stosunku do ”rze”isów szczegóJowych. 
 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony `rodowiska i przyrody 

 

§ 7.1. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddzia-

Jywać na `rodowisko wymagają przeprowadzenia 

”ostę”owania w sprawie oceny oddziaJywania na 

`rodowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
2. Na obszarze objętym planem: 

1) w ”rzedsięwzięciach mogących znacząco od-

dziaJywać na `rodowisko, stosować rozwiązania 

techniczne i technologiczne minimalizujące warto`ci 
podstawowych uciąwliwo`ci dla ludzi i `rodowiska; 

2) dopuszcza się wyJącznie lokalizację elektrowni 

wiatrowych, w których zastosowane są najlepsze 

dostę”ne techniki ograniczające emisję haJasu  

i wibracji, emisję infraduwięków oraz bJyski sJo-

neczne tzw. efekt stroboskopowy. 

3. Dla farmy wiatrowej ustala się obowiązek 

wykonania monitoringu w okresie migracji wiosen-

nej i jesiennej nietoperzy, który pozwoli na ocenę 

w”Jywu planowanych elektrowni wiatrowych na 

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

cych na szkodliwy w”Jyw na `rodowisko przedsię-
wzięcia mogącego znacząco oddziaJywać na `ro-

dowisko wymaga ono s”orządzenia ”rzeglądu eko-

logicznego, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 

§ 8.1. Na obszarze objętym planem: 

1) dopuszczalnych ”oziomów haJasu nie ustala 

się; 
2) haJas emitowany przez farmę wiatrową i inne 

uródJa haJasu nie mowe ”owodować przekroczenia 

dopuszczalnych ”oziomów haJasu okre`lonych dla 

terenów: 
a) w obowiązujących planach miejscowych, 

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

w przypadku braku planu miejscowego, na granicy 

dopuszczalnego zainwestowania. 

2. WzdJuw drogi publicznej, oznaczonej symbo-

lem KDZ, sytuować liniowe zadrzewienia izolacyjne, 

za”ewniające ochronę przed haJasem i zanieczysz-

czeniami komunikacyjnymi. 

3. Istniejącej i planowanej zabudowie nalewy za-

”ewnić ochronę przed promieniowaniem niejonizu-

jącym, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 

§ 9.1. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 

wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniami na 

obszarze objętym planem, w tym szczególnie wód 

GZWP nr 332 Subzbiornik Kędzierzyn ｦ GJubczyce  

i Doliny Kopalnej BiaJej: 
1) zakazuje się: 
a) wprowadzania nieoczyszczonych `cieków do 

`rodowiska, w tym rolniczego wykorzystania `cie-

ków, 
b) czasowego skJadowania nawozów, `rodków 

ochrony ro`lin oraz innych substancji, w s”osób 

mogący zanieczyszczać ”owierzchnię ziemi, glebę  

i wody; 

2) dopuszcza się czasowe skJadowanie mas 

ziemnych i skalnych, ”ochodzących z etapu budo-

wy obiektów budowlanych, sytuowanych na obsza-

rze objętym planem; 

3) powierzchnia zwartego obszaru gruntów rol-

nych, na których w wyniku realizacji ustaleL planu 

ustanowiony zostanie inny niw rolniczy s”osób zago-

spodarowania terenu, nie mowe ”rzekraczać 0,5 ha dla 

gruntów rolnych I, II i III klasy bonitacyjnej. 

2. Na terenach ”oJowonych wzdJuw koryt cieków 

wodnych: 

1) zachować trwaJe uwytki zielone oraz zadrze-

wienia i zakrzewienia, wspomagające procesy sa-

mooczyszczania się wód; 
2) uzu”eJniać obudowę biologiczną cieków wod-

nych, ograniczającą s”Jywy powierzchniowe zanie-

czyszczeL z terenów uwytkowanych rolniczo, ro-

`linno`cią zgodną z siedliskiem. 

3. W trakcie budowy obiektów budowlanych, 

transportu materiaJów i konstrukcji oraz ”rzejazdów 

s”rzętu specjalistycznego, za”obiegać dziaJaniom  

i procesom ”owodującym zmiany w naturalnym 

uksztaJtowaniu terenu oraz degradacji i dewastacji 

gleby, w tym szczególnie przed ”odjęciem robót 
budowlanych zdjąć ”róchniczną warstwę gleby  

i wykorzystać ją do zagospodarowania terenów 

nieutwardzonych lub do rekultywacji gruntów zaję-
tych na czas budowy. 

 

§ 10.1. Z odpadami niebezpiecznymi oraz innymi 

odpadami wytworzonymi podczas budowy i eks-

ploatacji obiektów budowlanych, w tym szczególnie 

wytwarzanymi podczas eksploatacji elektrowni 

wiatrowych, ”ostę”ować zgodnie z przepisami od-

rębnymi, w szczególno`ci nalewy za”ewnić odbiór 
tych od”adów przez podmioty ”osiadające odpo-

wiednie zezwolenia. 

2. Nadmiar niezanieczyszczonych mas ziemnych 

i skalnych, usuwanych lub przemieszczanych w związ-

ku z realizacją inwestycji na obszarze objętym pla-

nem, wykorzystać gospodarczo. 
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§ 11.1. Na terenach zagrowonych erozją wietrz-

no-wodną, wskazanych na rysunku planu: 

1) zachować istniejące zadrzewienia i zakrze-

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

z ro`linno`cią trawiastą oraz agrotechniki zmniejsza-

jące zagrowenie erozją, w tym szczególnie wprowa-

dzać warstwicowy ukJad ”ól i uprawy trwaJe; 
3) stosować zadarnienia na drogach s”Jywu wód 

opadowych; 

4) zakazuje się: 
a) sytuowania elektrowni wiatrowych, 

b) transportu i prowadzenia robót budowlanych 

w s”osób s”rzyjający uruchomieniu ”rocesów ero-

zji, 

c) lokalizacji upraw o charakterze wielkopo-

wierzchniowym. 

2. W przypadku wystą”ienia niekorzystnych 

zjawisk erozyjnych na terenach rolniczych, ozna-

czonych symbolem RR i RR(EW), wynikających  

z budowy obiektów budowlanych, transportu mate-

riaJów i urządzeL oraz przejazdu s”rzętu specjali-

stycznego, nalewy: 
1) ustabilizować ”owierzchnię terenu i zabezpie-

czyć grunt przed erozją; 
2) roboty ziemne ”rowadzić stosując zabezpie-

czenia przeciwerozyjne. 

 

§ 12.1. Obejmuje się ochroną nastę”ujące ele-

menty szaty ro`linnej, wskazane na rysunku planu: 

1) liniowe zadrzewienia naturalne; 

2) liniowe zadrzewienia przeciwerozyjne; 

3) zieleL naturalną siedlisk przyrodniczych chronio-

nych, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZN. 

2. Podejmowane w ”obliwu liniowych zadrze-

wieL, o których mowa w ust. 1, roboty budowlane 

oraz inne dziaJania, w tym takwe transport materia-

Jów i urządzeL oraz przejazd s”rzętu specjalistycz-

nego, nie mogą s”owodować ich zniszczenia, 

uszkodzenia oraz niekorzystnej zmiany warunków 

ich wegetacji. 

3. Na terenie siedlisk przyrodniczych chronio-

nych, oznaczonym symbolem ZN, stosować zakazy 

i ograniczenia okre`lone w § 23. 

4. Dopuszcza się usunięcie: 
1) drzew, których mowa w ust. 1, wyJącznie  

w przypadkach uzasadnionych względami bezpie-

czeLstwa i sanitarnymi, pod warunkiem uzu”eJnie-

nia liniowego zadrzewienia gatunkami zgodnymi  

z siedliskiem; 

2) innych drzew, niewymienionych w ust. 1,  

w przypadku kolizji z ”rojektowaną inwestycją, na 

zasadach okre`lonych przepisami odrębnymi. 
 

§ 13.1. W merytorycznie uzasadnionych punk-

tach oznakować obiekty budowlane o wysoko`ci 
większej niw 25 m symbolami za”ewniającymi 
ochronę ”taków przed 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. 

 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków 

 

§ 14.1. Stanowisko archeologiczne, wskazane 

na rysunku planu, obejmuje się ochroną konserwa-

torską. 
2. W obrębie stanowiska archeologicznego,  

o którym mowa w ust. 1, oraz w promieniu 50 m 

od jego granic wszelkie roboty ziemne, zmiany spo-

sobu uwytkowania lub zagospodarowania oraz za-

drzewienie i zalesienie terenu nalewy wy”rzedzająco 

zgJosić i uzgodnić z organem wJa`ciwym do spraw 

ochrony zabytków oraz ”rowadzić je zgodnie  

z wymogami okre`lonymi w przepisach odrębnych. 
3. W przypadku ujawnienia podczas prowadze-

nia robót ziemnych przedmiotu, co do którego ist-

nieje przypuszczenie, we jest on zabytkiem, nalewy 

”ostę”ować w s”osób okre`lony w przepisach od-

rębnych w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami. 

 

RozdziaJ 5 

Zasady i warunki scalania oraz podziaJu nieru-

chomo`ci 
 

§ 15.1. Dopuszcza się ”odziaJ i scalanie nieru-

chomo`ci w granicach obszaru objętego planem, 

zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeweniem 

ust. 2. 

2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się 

wydzielenie: 

1) dziaJek gruntu pod urządzenia infrastruktury 

technicznej o powierzchni do 0,02 ha; 

2) dziaJek gruntu pod elektrownie wiatrowe  

i drogi dojazdowe, przy zachowaniu nastę”ujących 

warunków: 
a) powierzchnia wydzielonej dziaJki gruntu pod 

jedną elektrownię wiatrową nie mowe być większa 

niw 0,20 ha, z zastrzeweniem lit. b, 

b) Jączna powierzchnia dziaJki gruntu wydzielonej 

pod elektrownię wiatrową i drogę dojazdową do niej 

nie mowe być większa niw 0,49 ha. 

 

RozdziaJ 6 

Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu 

 

§ 16.1. Do cieków wodnych i rowów meliora-

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

2. Od linii brzegu cieków wodnych i rowów me-

lioracyjnych zachować odlegJo`ć: 
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1) min. 5 m - przy sytuowaniu wszelkich obiek-

tów budowlanych, niezwiązanych z gos”odarką 

wodną; 
2) min. 1,5 m - przy sytuowaniu ogrodzeL. 
 

§ 17.1. Od granicy obszaru kolejowego i osi 

skrajnego toru linii kolejowej, wydzielonej na rysun-

ku planu granicą terenu zamkniętego, zachować 

odlegJo`ci wymagane przepisami odrębnymi przy 

sytuowaniu: 

1) drzew i krzewów; 
2) obiektów budowlanych, niezwiązanych  

z prowadzeniem ruchu kolejowego, utrzymaniem 

linii kolejowej lub obsJugą przewozu osób i rzeczy. 

2. Roboty ziemne, z wyjątkiem robót ziemnych 

związanych z budową, utrzymaniem, remontem  

i modernizacją linii kolejowej: 

1) mogą być prowadzone w odlegJo`ci wyma-

ganej przepisami odrębnymi od granic obszaru kole-

jowego; 

2) prowadzone w odlegJo`ciach okre`lonych 

przepisami odrębnymi od granic obszaru kolejowe-

go, nalewy wykonywać w kawdorazowym uzgodnie-

niu z zarządcą infrastruktury kolejowej. 

3. Na gruntach sąsiadujących z terenem za-

mkniętym zarządcy infrastruktury kolejowej przy-

sJuguje prawo do ich zagospodarowania, okre`lone 

przepisami odrębnymi, w tym szczególnie prawo do 

sytuowania ”rzeno`nych lub staJych zasJon od-

`niewnych. 
4. Przepisy ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ”rzestają obo-

wiązywać z dniem otwarcia terenu zamkniętego. 
 

RozdziaJ 7 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sy-

temów komunikacyjnych 

 

§ 18.1. Na obszarze objętym planem zachowuje 

się istniejące drogi publiczne: 

1) ”owiatową nr 1251 O relacji Rostkowice - 

Krobusz, oznaczoną symbolem KDZ; 

2) ”owiatową nr 1256 O relacji Nowy Browiniec 

ｦ Otoki, oznaczoną symbolem KDL; 

3) gminną nr 106525 O relacji Radostynia ｦ So-

lec, oznaczoną symbolem KDD. 

2. Dla drogi, o której mowa: 

1) w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się zmianę katego-

rii z powiatowej na gminną drogę ”ubliczną lub 

wewnętrzną; 
2) w ust. 1 pkt 3, ustala się zmianę przebiegu na 

relację Solec ｦ Krobusz ｦ Radostynia oraz dopusz-

cza się jej ”rzeksztaJcenie na drogę wewnętrzną, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. Parametry i zasady zagospodarowania dróg,  
o których mowa w ust. 1, ustalono w przepisach 

szczegóJowych. 
4. W pasach drogowych dróg publicznych,  

o których mowa w ust. 1, obowiązują nastę”ujące 

wymagania: 

1) zakazuje się sytuowania obiektów budowla-

nych i urządzeL niezwiązanych z potrzebami zarzą-
dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

2) dopuszcza 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 przepisach odręb-

nych i przez zarządcę drogi; 

3) budowa, przebudowa lub remont istniejącej 
infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą 

wymaga zgody zarządcy drogi. 

5. Na rysunku planu wskazuje się rezerwy tere-

nu pod budowę i rozbudowę dróg publicznych,  

o których mowa w ust. 1, w wielko`ci 10 m od osi 

drogi KDZ oraz 7,5 m od osi drogi KDL i KDD.  

W granicach rezerw terenowych pod drogi zakazuje 

się dokonywania zmian sposobu uwytkowania  

i zagospodarowania, które mogą uniemowliwić lub 

utrudnić realizację inwestycji drogowych. 

 

§ 19.1. Na obszarze objętym planem zachowuje 

się istniejące drogi: 

1) wewnętrzne, oznaczone symbolem KDW; 

2) rolnicze, niewydzielone na rysunku planu li-

niami rozgraniczającymi. 
2. Dopuszcza się: 
1) ”rzebudowę drogi wewnętrznej KDW i dróg 

rolniczych; 

2) budowę nowych dróg rolniczych o szeroko`ci 
pasa drogowego min. 6 m; 

3) wykorzystanie dróg rolniczych do obsJugi pla-

nowanej farmy wiatrowej; 

4) budowę, ”rzebudowę i remont infrastruktury 

technicznej niezwiązanej z drogą ｦ za zgodą za-

rządcy drogi. 

3. ObsJuga komunikacyjna obszaru objętego pla-

nem - z dróg publicznych, 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. Na obszarze objętym planem: 

1) zachowuje się istniejącą infrastrukturę tech-

niczną, z zastrzeweniem ust. 3, z dopuszczeniem 

przebudowy i remontu; 

2) dopuszcza się sytuowanie nowej infrastruktu-

ry technicznej, w tym infrastruktury telekomunika-

cyjnej; 

3) planuje się budowę: 
a) sieci kablowych SN, Jączących ”oszczególne 

elektrownie wiatrowe z systemem elektroenerge-

tycznym, 

b) sieci i urządzeL telekomunikacyjnych, 

niezbędnych do funkcjonowania farmy wiatrowej. 
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2. Ustala się ogólne zasady sytuowania infra-

struktury technicznej, o której mowa w ust. 1, na 

obszarze objętym planem: 

1) na terenach ”oJowonych wzdJuw dróg infra-

strukturę techniczną sytuować w odlegJo`ciach 

okre`lonych przepisami odrębnymi; 
2) dopuszcza się usytuowanie infrastruktury 

technicznej w pasie drogowym dróg na zasadach 

okre`lonych w § 18 ust. 4 i § 19 ust. 2 pkt 4; 

3) wzdJuw granicy terenu zamkniętego infrastruk-

turę techniczną sytuować zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 
4) infrastrukturę telekomunikacyjną, w tym 

szczególnie anteny telekomunikacyjne na konstruk-

cjach wiewowych, nalewy sytuować w s”osób za-

”ewniający realizację planowanej farmy wiatrowej. 

3. Istniejąca infrastruktura techniczna oraz urzą-
dzenia melioracji szczegóJowych, kolidujące z farmą 

wiatrową, do przebudowy. 

4. Terenom lokalizacji urządzeL infrastruktury 

technicznej nalewy za”ewnić dostę” do drogi pu-

blicznej. 

 

ŚźIAI II 

PRZEPISY SźCźśGÓIOWś 

 

Przeznaczenie terenów oraz zasady ich zabu-

dowy i zagospodarowania  

 

RozdziaJ 1 

Tereny uwytkowane rolniczo 

 

§ 21. 1. RR i RR(EW) ｦ tereny rolnicze, dla któ-
rych ustala się przeznaczenie: 

1) podstawowe - grunty orne wraz z drogami 

rolniczymi oraz urządzeniami melioracji wodnych; 

2) dopuszczalne ｦ farma wiatrowa, drogi dojaz-

dowe, maszt z urządzeniami do pomiaru mocy 

energetycznej wiatru, Jąki trwaJe i pastwiska trwaJe. 
2. W ramach przeznaczenia terenów, o których 

mowa w ust. 1, elektrownie wiatrowe sytuować 

wyJącznie na terenach oznaczonych symbolem 

RR(EW), z zastrzeweniem w § 11 ust. 1 pkt 4 lit. a. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy i zago-

spodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 

1) za”ewnić ochronę istniejących zadrzewieL  

i zakrzewieL przeciwerozyjnych; 

2) zakazuje się sytuowania zabudowy; 

3) dopuszcza się: 
a) usytuowanie farmy wiatrowej liczącej Jącznie 

nie więcej niw 11 elektrowni wiatrowych, 

b) utwardzenie nawierzchni dróg rolniczych na 

potrzeby transportu rolnego oraz do budowy i ob-

sJugi farmy wiatrowej, 

c) usytuowanie sieci i urządzeL, o których mowa 

w § 20 ust. 1 pkt 3, 

d) usytuowanie no`ników reklamowych wzdJuw 
drogi oznaczonej symbolem KDZ, 

e) zachowanie istniejących i sytuowanie nowych 

elementów maJej architektury w formie kapliczek  

i krzywy ”rzydrownych; 
4) w granicach rezerw terenowych pod drogi 

obowiązują ustalenia § 18 ust. 5. 

4. Ustala się szczegóJowe zasady zabudowy  

i zagospodarowania terenów, oznaczonych na ry-

sunku planu symbolem RR(EW): 

1) na rysunku planu ustala się usytuowanie elek-

trowni wiatrowych, z zastrzeweniem pkt 2; 

2) dopuszcza się zmniejszenie liczby elektrowni 

wiatrowych oraz zmianę ich usytuowania w ramach 

tej samej dziaJki lub, za zgodą wJa`ciciela, usytu-

owanie ich na innych dziaJkach ”oJowonych w li-

niach rozgraniczających terenów oznaczonych 

symbolem RR(EW), w przypadku niekorzystnych 

uwarunkowaL: 
a) techniczno-ekonomicznych, w tym geologicz-

no-inwynierskich, 

b) wynikających z monitoringów `rodowisko-

wych; 

3) dla kawdej elektrowni wiatrowej dopuszcza 

się, z zastrzeweniem w § 15 ust. 2 pkt 2, wykona-

nie: 

a) placu montawowego o wymiarach nie więk-

szych niw 40 x 50 m, 

b) dojazdu z dróg rolniczych lub publicznych, 

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 poziomu 

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

7) kolorystyka elektrowni wiatrowych ｦ biaJa lub 

jasnoszara, harmonizująca z otoczeniem; dopuszcza 

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

wiatrowej; 

8) na elektrowni wiatrowej zakazuje się sytu-

owania no`ników reklamowych, z wyjątkiem logo 

producenta urządzeL lub wJa`ciciela farmy wiatro-

wej; 

9) elektrownie wiatrowe o`wietlić i oznakować, 
w celu zabezpieczenia ruchu statków powietrznych, 

oraz zgJosić ich lokalizację przed uzyskaniem po-

zwolenia na budowę, zgodnie z przepisami odręb-

nymi w zakresie zgJaszania i oznakowania prze-

szkód lotniczych. 

 

§ 22.1. RZ - tereny uwytków zielonych, dla któ-
rych ustala się przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ Jąki trwaJe i pastwiska trwaJe 

wraz z drogami rolniczymi oraz urządzeniami melio-

racji wodnych; 

2) dopuszczalne ｦ grunty orne, lasy, zadrzewie-

nia i zakrzewienia, cieki i zbiorniki wodne. 
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2. W ramach przeznaczenia terenów, o których 

mowa w ust. 1: 

1) zadrzewienia i zakrzewienia ｦ sytuować jako 

obudowę cieków wodnych oraz jako `ród”olne  

i ”rzydrowne; 
2) zbiorniki wodne ｦ sytuować jako zbiorniki sJu-

wące wyJącznie dla potrzeb rolnictwa. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenów, o których mowa w ust. 1: 

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

wych, 

b) wykonywania robót i podejmowania 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 planowanej farmy wiatrowej; 

2) nalewy za”ewnić ochronę naturalnego uksztaJ-
towania gJęboko wciętej doliny rzecznej oraz za-

drzewieL i zakrzewieL przywodnych. 

 

RozdziaJ 2 

Tereny zieleni i wód 

 

§ 23.1. ZN ｦ tereny zieleni objęte formami 

ochrony przyrody, dla których ustala się przezna-

czenie: 

1) podstawowe ｦ niwowe Jąki `wiewe uwytkowa-

ne ekstensywnie oraz Jąki trzę`licowe, stanowiące 

siedlisko przyrodnicze chronione, wraz z drogami 

rolniczymi oraz urządzeniami melioracji wodnych; 

2) dopuszczalne ｦ Jąki trwaJe i pastwiska trwaJe. 
2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenów, o których mowa w ust. 1: 

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

wych, 

b) wykonywania robót i podejmowania innych 

czynno`ci, które zmienią s”osób uwytkowania lub 

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 planowanej farmy wiatrowej; 

2) teren uwytkować w s”osób zrównowawony, 
za”ewniający zachowanie i funkcjonowanie oraz 

odnowienie zasobów, tworów i skJadników siedli-

ska chronionego. 

 

§ 24.1. ZL ｦ tereny lasów, dla których ustala się 

przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ lasy, zadrzewienia i zakrze-

wienia; 

2) dopuszczalne ｦ Jąki trwaJe i pastwiska trwaJe, 
drogi rolnicze. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenów, o których mowa w ust. 1: 

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

wych, 

b) wykorzystania dróg rolniczych do budowy  

i obsJugi planowanej farmy wiatrowej; 

2) zalesienia, zadrzewienia i zakrzewienia ksztaJ-
tować w s”osób zgodny z siedliskiem i naturalną 

ro`linno`cią. 
 

§ 25.1. ZLp ｦ tereny planowanych zalesieL, dla 

których ustala się przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ zalesienia, zadrzewienia i za-

krzewienia; 

2) dopuszczalne ｦ grunty orne, Jąki trwaJe i pa-

stwiska trwaJe, drogi rolnicze. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenów, o których mowa w ust. 1: 

1) zalesienia wykonać gatunkami zgodnymi  

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

2) dopuszcza się sytuowanie uwytków zielonych 

na gruntach o spadkach do 8%. 

 

§ 26.1. WS ｦ tereny wód powierzchniowych, 

dla których ustala się przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ cieki wodne wraz z urządze-

niami wodnymi; 

2) dopuszczalne ｦ zbiorniki wodne. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagospodaro-

wania terenów, o których mowa w ust. 1: 

1) wzmocnić obudowę biologiczną strefy przy-

brzewnej wód gatunkami zgodnymi z siedliskiem; 

2) zakazuje się skracania przebiegu koryta cieku 

wodnego, na odcinku ”rzechodzącym przez teren ZN. 

 

RozdziaJ 3 

Tereny komunikacji i infrastruktury technicznej 

 

§ 27.1. KDZ ｦ teren dróg publicznych, dla któ-
rego ustala się przeznaczenie: 

1) podstawowe - droga klasy zbiorczej (Z); 

2) dopuszczalne ｦ `ciewka rowerowa. 

2. Dla drogi, o której mowa w ust. 1, ustala się: 
1) szeroko`ć pasa drogowego ｦ istniejąca; 
2) jezdnia - z dwoma pasami ruchu o szeroko`ci 

min. 5 m; 

3) dopuszcza się sytuowanie w liniach rozgrani-

czających drogi `ciewki rowerowej relacji Gostomia 

ｦ Krobusz; 

4) zieleL ”rzydrowną sytuować jako pas zieleni 

zgodnej z siedliskiem, zwartej, wielogatunkowej  

i wielo”iętrowej. 
 

§ 28.1. KDL ｦ teren dróg publicznych, dla któ-
rego ustala się przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ droga klasy lokalnej (L); 

2) dopuszczalne ｦ `ciewka rowerowa. 
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2. Dla drogi, o której mowa w ust. 1, ustala się: 
1) szeroko`ć pasa drogowego - istniejąca; 
2) zieleL ”rzydrowną sytuować jako pas zieleni 

zgodnej z siedliskiem. 

 

§ 29.1. KDD ｦ teren dróg publicznych, dla któ-
rego ustala się przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ droga klasy dojazdowej (D); 

2) dopuszczalne ｦ `ciewka rowerowa. 

2. Dla drogi, o której mowa w ust. 1, ustala się: 
1) szeroko`ć pasa drogowego ｦ istniejąca; 
2) jezdnia ｦ o szeroko`ci min. 3,5 m z mijankami; 

3) zieleL ”rzydrowną sytuować jako pas zieleni 

zgodnej z siedliskiem. 

 

§ 30.1. KDW ｦ tereny dróg wewnętrznych, dla 

których ustala się przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ drogi rolnicze. 

2. Dla drogi, o której mowa w ust. 1, ustala się: 
1) szeroko`ć pasa drogowego ｦ od 6 m do 15 m; 

2) zieleL ”rzydrowną sytuować jako pas zieleni 

zgodnej z siedliskiem. 

 

ŚźIAI III 

PRZEPISY KOKCOWś 

 

§ 31.1. Do czasu zagospodarowania terenów 

zgodnie z ustaleniami planu obowiązuje dotychcza-

sowy s”osób ich zagospodarowania i uwytkowania. 
2. Dopuszcza się czasowe zajęcie gruntów rol-

nych w rejonie sytuowania elektrowni wiatrowych 

na potrzeby techniczne, związane z ich budową  

i eks”loatacją, pod warunkiem: 

1) zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem gleb 

i wód; 
2) rekultywacji gruntów po zakoLczeniu robót 

budowlanych. 

3. W zasięgu pracy `migieJ (Jo”at) elektrowni 

wiatrowej, dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

platform montawowych na czas budowy lub awarii 

turbin wiatrowych. 

4. Zakazuje się sytuowania tymczasowych 

obiektów usJugowo-handlowych. 

 

§ 32. Wysoko`ć stawki procentowej, na pod-

stawie której ustala się o”Jatę w przypadku zbycia 

nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa w związku  

z uchwaleniem planu, ustala się na 0%. 

 

§ 33. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej 

uchwale stosuje się przepisy odrębne. 
 

§ 34. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi BiaJej. 

§ 35. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie  

30 dni od dnia jej ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Joachim Kosz 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr XXXVII/409/10 

Rady Miejskiej w BiaJej 
z dnia 5 listopada 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie 

 

Rady Miejskiej w BiaJej o s”osobie roz”atrzenia 
uwag, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. 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 osobowo`ci 
prawnej, do projektu miejscowego planu zagospo-

darowania ”rzestrzennego terenów lokalizacji farmy 
wiatrowej na gruntach wsi Krobusz ｦ Gostomia - 

Solec. 

 

W trakcie wyJowenia do ”ublicznego wglądu ”ro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na 
gruntach wsi Krobusz ｦ Gostomia - Solec, w dniach 

od 16 wrze`nia do 14 ”audziernika 2010 roku oraz 
w okresie 14 dni od dnia zakoLczenia okresu wyJo-

wenia, osoby ”rawne i fizyczne oraz jednostki orga-

nizacyjne 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 zagospodarowa-

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

Rada Miejska w BiaJej, ”o za”oznaniu się z roz-

strzygnięciem Burmistrza BiaJej, w którym o`wiad-

cza, we do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego terenów lokalizacji farmy 
wiatrowej na gruntach wsi Krobusz - Gostomia ｦ 

Solec nie w”JynęJa wadna uwaga, uznaje za bez-

przedmiotowe ”ostę”owanie w s”rawie roz”atrze-

nia uwag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10200 ｦ Poz. 1897 

 

 

źaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr XXXVII/409/10 

Rady Miejskiej w BiaJej 
z dnia 5 listopada 2010 r. 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10201 ｦ Poz. 1897 

 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10202 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10203 ｦ Poz. 1897 

 

 

  

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10204 ｦ Poz. 1897 

 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10205 ｦ Poz. 1897 

 

 

  

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10206 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10207 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10208 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10209 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10210 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10211 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10212 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10213 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10214 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10215 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10216 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10217 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10218 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10219 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10220 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10221 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10222 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10223 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10224 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10225 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10226 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10227 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10228 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10229 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10230 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10231 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10232 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10233 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10234 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10235 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10236 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10237 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10238 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10239 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10240 ｦ Poz. 1897 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10241 ｦ Poz. 1897 

 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 159 ｦ 10242 ｦ Poz. 1897-1898 

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr XXXVII/409/10 

Rady Miejskiej w BiaJej 
z dnia 5 listopada 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie 

 

o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego terenów 

lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KRO-

BUSZ ｦ GOSTOMIA - SOLEC, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, 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 planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

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

pkt 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010 r. Dz. U. 

Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 

835 i Nr 152, poz. 1020), Rada Miejska w BiaJej 
przyjmuje nastę”ujące rozstrzygnięcie w sprawie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, stanowiących zadania wJasne Gminy BiaJa, 
oraz o zasadach ich finansowania:  

 

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego terenów lokalizacji farmy wia-

trowej na gruntach wsi KROBUSZ ｦ GOSTOMIA - 

SOLEC, nie będzie się wiązać z realizacją inwestycji 

celu publicznego z zakresu infrastruktury komunika-

cyjnej oraz infrastruktury technicznej, które nalewą 

do zadaL wJasnych gminy. Wykonanie sieci i urzą-
dzeL infrastruktury technicznej związanej z realiza-

cją planowanej farmy wiatrowej lewy po stronie 

inwestora. Budowa i modernizacja innych sieci in-

frastruktury technicznej lewy po stronie wJa`ciwych 

o”eratorów. 
1 

1898 
2 

UCHWAIA NR LIII/799/10 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

 

 z dnia 10 listopada 2010 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa, 

obejmującego czę`ć miasta Nysy w rejonie ulic: Mickiewicza, veromskiego, SJowackiego,  
PowstaLców _ląskich, Rodziewiczówny, KrasiLskiego, źwycięstwa i PiJsudskiego uchwalonego  

UchwaJą Nr XXIII/316/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 czerwca 2008 r. 

 

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 173, poz. 1218, z 2008 r.  

Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453 oraz  

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 art. 20 ust. 1 w związku  

z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 

Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954,  

Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,  

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

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

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 130, poz. 871), po stwierdzeniu zgodno`ci 

z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa, 

Rada Miejska w Nysie uchwala, co nastę”uje: 
 

RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru miej-

skiego gminy Nysa w zakresie obejmującym czę`ć 

miasta Nysy w rejonie ulic Mickiewicza, veromskie-

go, SJowackiego, PowstaLców _ląskich, Rodziewi-

czówny, KrasiLskiego, źwycięstwa i PiJsudskiego, 
uchwalonego UchwaJą Nr XXIII/316/08 Rady Miej-

skiej w Nysie z dnia 27 czerwca 2008 r. 

2. Integralną czę`cią zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego są zaJączniki do 

uchwaJy: 
1) nr 1 - rysunek planu w skali 1 : 1000, 

2) nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji za-

pisanych w zmianie planu inwestycji w zakresie 

infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL 

wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

3) nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu zmiany planu. 


