
 

 

UCHWAŁA NR XX/124/2016 

RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE 

z dnia 31 marca 2016 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego część terenów w obrębach Stare Baraki, Józefów oraz Zdziechowice Pierwsze - ETAP I 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 14 ust. 8, 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 

z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVIII/272/2014 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 26 lutego 2014 roku  

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po 

przedłożeniu przez Burmistrza Zaklikowa projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 

stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Zaklików, uchwalonego uchwałą Nr XLI/197/02 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2002 r. zmienionego 

uchwałą Nr XLI/235/2013 Rada Gminy Zaklików z dnia 20 września 2013 r., Rada Miejska w Zaklikowie 

uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Ustalenia ogólne 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem”, obejmuje części terenów  

w obrębach Stare Baraki, Józefów oraz Zdziechowice Pierwsze o ogólnej powierzchni ok. 519,5 ha,  

w granicach określonych na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Załącznikami do uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:2000 – stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, będący integralną częścią 

planu; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej 

uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, określonych w planie, należących do zadań własnych gminy – stanowiące załącznik Nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) elektrowni wiatrowej – należy przez to rozumieć budowlę techniczną wraz z niezbędnymi urządzeniami 

technicznymi i infrastrukturą techniczną, stanowiącą urządzenie prądotwórcze, przetwarzające energię 

wiatru na energię elektryczną; 
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2) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania 

obiektów budowlanych lub ich części, bez jej przekraczania, linia zabudowy nie dotyczy podziemnych 

części obiektów budowlanych oraz rotora i śmigieł elektrowni wiatrowych; 

4) obiektach i urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć urządzenia ściśle związane  

z prawidłowym funkcjonowaniem terenu; 

5) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, 

które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe i nie powodują kolizji z przeznaczeniem 

podstawowym; 

7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym 

terenie; 

8) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania, 

zawarty w liniach rozgraniczających i oznaczony symbolem literowo-cyfrowym; 

9) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Zaklikowie; 

10) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713). 

§ 4. 1. Obowiązujące ustalenia planu, pokazane na rysunku planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) granica strefy ochronnej od elektrowni wiatrowych; 

5) przeznaczenie terenów. 

2.   Oznaczenia wynikające z przepisów odrębnych – stanowiska archeologiczne. 

3.   Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu mają charakter informacyjny. 

§ 5. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 

1) tereny elektrowni wiatrowych, oznaczone symbolami: 1EW – 6EW; 

2) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolami: 1RM – 4RM; 

3) tereny rolnicze, oznaczone symbolami: 1R – 4R; 

4) tereny lasów, oznaczone symbolami: 1ZL – 3ZL, 5ZL – 11ZL; 

5) teren drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczony symbolem 1KD-Z; 

6) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami: 1KD-D – 4KD-D; 

7) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami: 1KDW – 4KDW. 

§ 6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 

1) obowiązek lokalizacji zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, określonymi na rysunku 

planu; 

2) dopuszczenie sytuowania budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej; 

3) zakaz stosowania ogrodzeń o przęsłach z prefabrykatów żelbetowych i betonowych; 
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4) zakaz umieszczania na konstrukcji elektrowni wiatrowej reklam z wyjątkiem symbolu producenta, 

inwestora lub właściciela; 

5) zakaz stosowania wież elektrowni wiatrowych o konstrukcji kratownicowej; 

6) obowiązek zastosowania na wszystkich elektrowniach wiatrowych ujednoliconej kolorystyki o matowej 

powierzchni, nie kontrastującej z otoczeniem, z wyłączeniem oznakowania przeszkodowego; 

7) oznakowanie przeszkodowe dzienne i nocne zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

§ 7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się dla terenów 

zabudowy zagrodowej, oznaczonych symbolami: 1RM – 4RM, dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów 

zabudowy zagrodowej. 

§ 8. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej oraz 

sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów ustala się: 

1) dla stanowisk archeologicznych nr 87-77/46 oraz 87-77/47 sposób zagospodarowania zgodny z ustaleniami 

szczegółowymi dla terenów rolniczych. 

§ 9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się dla 

działki budowlanej, uzyskanej w wyniku scalania i podziału nieruchomości: 

1) dla terenów 1RM, 3RM i 4RM : 

a) powierzchnia nie mniejsza niż 900 m
2
, 

b) minimalna szerokość frontu 17 m, 

c) kąt położenia granic działki w stosunku do przylegającej linii rozgraniczającej drogi od 80° do 100°; 

2) dla terenu 2RM : 

a) powierzchnia nie mniejsza niż 1600 m
2
; 

b) minimalna szerokość frontu 24 m; 

c) kąt położenia granic działki w stosunku do przylegającej linii rozgraniczającej drogi od 80° do 100°; 

3) zasady scalania i podziału nieruchomości nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci, urządzeń  

i obiektów infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej. 

§ 10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich 

użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy ustala się: 

1) w granicach strefy ochronnej od elektrowni wiatrowych: 

a) na terenach rolniczych i terenach lasów zakaz realizacji funkcji zabudowy wymagających ochrony przed 

hałasem na poziomie 45dB; 

b) na terenach rolniczych zakaz zalesienia oraz wprowadzania zadrzewień. 

§ 11. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów dopuszcza się możliwość tymczasowego zagospodarowania terenów rolniczych oznaczonych 

symbolami: 2R, 3R, 4R na m.in.: łuki i mijanki związane z transportem i realizacją elektrowni wiatrowych oraz 

na potrzeby składowania wielkogabarytowych elementów elektrowni wiatrowych; tymczasowe 

zagospodarowanie terenów rolniczych oznaczonych symbolami: 2R, 3R, 4R - do 150 dni od rozpoczęcia 

budowy elektrowni wiatrowych. 

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

ustala się: 

1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem z dróg publicznych i wewnętrznych określonych na 

rysunku planu oraz z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych; 

2) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów w granicach terenu, na którym lokalizowana 

jest inwestycja: 
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a) w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 1 budynek mieszkalny, 

b) w formie urządzenia lub obiektu budowlanego; 

3) w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury elektroenergetycznej 

niskiego oraz średniego napięcia SN 15 kV w wykonaniu napowietrznym i kablowym, jedno i dwu 

torowych, oraz lokalizację sieci energetycznych wysokiego napięcia w wykonaniu kablowym o napięciu 

nie wyższym niż 110 kV, w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem terenu oraz pod warunkiem, że nie 

spowoduje to zmiany przeznaczenia terenu; 

4) ustala się dla istniejącej i planowanej zabudowy: 

- zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej dn160 zlokalizowanej w obrębie dróg 2KD-D, 

3KD-D i 1KD-Z oraz z lokalnych ujęć wód podziemnych dla zabudowy położonej poza zasięgiem sieci 

wodociągów; należy zapewnić możliwość konserwacji istniejącej sieci wodociągowej; 

- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego układu sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 

SN 15 kV; przyłączenie poszczególnych elektrowni wiatrowych należy realizować za pośrednictwem 

podziemnych linii elektroenergetycznych średniego lub wysokiego napięcia, a włączenie farmy 

wiatrowej do krajowego systemu elektroenergetycznego należy realizować linią podziemną lub 

napowietrzną, stosownie do warunków przyłączeniowych zarządcy sieci, uwzględniając warunki 

przepisów odrębnych; 

- zaopatrzenie w energię cieplną należy realizować w oparciu o indywidualne źródła ciepła; 

- odprowadzanie ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

5) dopuszczenie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych powierzchniowo w granicach własnej 

działki budowlanej. 

§ 13. W planie obowiązują stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokości: 

1) 25 % dla terenów elektrowni wiatrowych; 

2) 1 % dla terenów pozostałych. 

Rozdział 2. 

Ustalenia szczegółowe 

§ 14. Wyznacza się tereny elektrowni wiatrowych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1EW – 

6EW, dla których ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – elektrownie wiatrowe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – infrastruktura techniczna; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wysokość wieży elektrowni wiatrowej do 150,0 m n.p.t., 

b) wysokość wieży wraz z wirnikiem w jego skrajnej pozycji pionowej do 210,0 m n.p.t., 

c) powierzchni zabudowy do 70 % powierzchni działki, 

d) intensywności zabudowy – 0,001÷ 0,7, 

e) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20 % powierzchni działki; 

4) maksymalna moc generatora pojedynczej elektrowni wiatrowej do 3,5 MW; 

5) obsługa komunikacyjna terenów z dróg wewnętrznych i publicznych wskazanych na rysunku planu; 

6) maksymalna moc akustyczna elektrowni wiatrowej na poziomie, który nie spowoduje przekroczeń 

dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach zabudowy zagrodowej. 
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§ 15. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1RM – 4RM, 

dla których ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – zabudowa zagrodowa; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – teren rolniczy, infrastruktura techniczna, z zastrzeżeniem § 12 pkt 3; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wysokość zabudowy do 10 m n.p.t. oraz maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, z zastrzeżeniem lit. b, 

b) dla budynków gospodarczych, inwentarskich oraz budowli rolniczych wysokość zabudowy  

do 15 m n.p.t., 

c) dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 50°, z zastrzeżeniem lit. d, 

d) dla wolnostojących garaży, budynków gospodarczych i inwentarskich dopuszczenie dachów płaskich, 

e) powierzchni zabudowy do 50 % powierzchni działki, 

f) intensywności zabudowy – 0,1÷ 0,5, 

g) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20 % powierzchni działki; 

4) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych. 

§ 16. Wyznacza się tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1R – 4R, dla których ustala 

się: 

1) przeznaczenie terenu – teren rolniczy; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – infrastruktura techniczna, z zastrzeżeniem § 12 pkt 3. 

§ 17. Wyznacza się tereny lasów, oznaczone symbolami: 1ZL – 3ZL, 5ZL – 11ZL, dla których ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – teren lasu; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – infrastruktura techniczna, z zastrzeżeniem § 12 pkt 3. 

§ 18. Wyznacza się teren drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczony symbolem 1KD-Z, dla którego  

ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – droga klasy zbiorczej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – infrastruktura techniczna; 

3) szerokość w liniach rozgraniczających – 20,0 m. 

§ 19. Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami: 1KD-D – 4KD-D, 

dla których ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – droga klasy dojazdowej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – infrastruktura techniczna; 

3) dla terenu 2KD-D szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m; 

4) dla terenów: 1KD-D, 3KD-D, 4KD-D szerokość w liniach rozgraniczających – 15,0 m. 

§ 20. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami: 1KDW – 4KDW, dla których ustala 

się: 

1) przeznaczenie terenu – droga wewnętrzna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – infrastruktura techniczna; 

3) szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m. 

Rozdział 3. 

Ustalenia końcowe 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa. 
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§ 22. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Zaklikowie 

 

 

Mirosław Mach 
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