
 

 

UCHWAŁA NR VII/52/15 

RADY GMINY SULIKÓW 

z dnia 22 kwietnia 2015 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików 

(obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne, Wrociszów Dolny,  

Wrociszów Górny, Mała Wieś Górna) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz w związku z uchwałą nr XXIII/177/12 Rady Gminy Suli-

ków z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska 

Dolne, Studniska Górne, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Mała Wieś Górna) oraz uchwałą nr XXIX/ 

/219/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę Rady Gminy Sulików w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatro-

wego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne, Wrociszów Dolny, 

Wrociszów Górny, Mała Wieś Górna), po stwierdzeniu, że ustalenia projektu zmiany planu miejscowego 

nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików” 

uchwalonego uchwałą nr XXI/136/2000 Rady Gminy Sulików z dnia 27 maja 2000 r., zmienionego uchwałą  

nr XX/151/08 Rady Gminy Sulików z dnia 25 czerwca 2008 r., Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje: 

DZIAŁ I 

Ustalenia dla całego obszaru objętego zmianą planu 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego 

Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne, Wrociszów Dolny, Wro-

ciszów Górny, Mała Wieś Górna), zwaną dalej planem. 

2. Przebieg granic obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu w skali 1:2000 z podziałem 

na następujące części: 

1) załącznik nr 1.A – obejmujący tereny położone w obrębach geodezyjnych Studniska Górne, Studniska Dol-

ne i Mikułowa; 

2) załącznik nr 1.B – obejmujący tereny położone w obrębach geodezyjnych Mikułowa i Mała Wieś Górna; 

3) załącznik nr 1.C – obejmujący tereny położone w obrębach geodezyjnych Sulików, Mała Wieś Górna, Wro-

ciszów Górny i Wrociszów Dolny. 

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) rysunek planu z podziałem na części, o których mowa §1 ust. 2, stanowiący załącznik nr 1; 
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2) uchwała w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu, stanowiąca za-

łącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych, stanowiące załącznik nr 3. 

§ 3. W ustaleniach planu nie określa się: 

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze względu na brak dóbr kultury współczesnej; 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podsta-

wie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 

oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – ze względu na brak takich terenów, obiektów i obszarów. 

§ 4. 1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają: 

1) granica strefy ochronnej urządzeń parku wiatrowego – należy przez to rozumieć granice strefy związanej 

z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego 

oddziaływania na środowisko urządzeń parku wiatrowego; 

2) infrastruktura techniczna – elektroenergetyka – należy przez to rozumieć stację transformatorową wraz 

z niezbędną zabudową i infrastrukturą techniczną, przeznaczoną do obsługi urządzeń parku wiatrowego; 

3) infrastruktura techniczna – wodociągi – należy przez to rozumieć ujęcia wody wraz z niezbędną infrastruk-

turą techniczną, służącą zaopatrzeniu w wodę; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia określająca fragment terenu, na którym dopuszcza się lokalizację 

budynków oraz określonych w ustaleniach planu budowli; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą 

urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury technicznej, ogrodzeń i małej architektury, oraz obiektów portierni 

i innych obiektów z nią związanych; 

5) teren – fragment obszaru objętego planem wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, ozna-

czony symbolem identyfikacyjnym terenu; 

6) urządzenia parku wiatrowego – należy przez to rozumieć elektrownie wiatrowe wraz z niezbędną infrastruk-

turą techniczną oraz stacjami transformatorowymi, przeznaczonymi dla obsługi tych urządzeń; 

7) zabudowa produkcyjno-usługowa – należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia przeznaczone dla prowa-

dzenia działalność produkcyjnej, rzemieślniczej, magazynowej, składowej, oraz usługowej, wraz z towarzy-

szącymi obiektami administracyjnymi i socjalnymi, z wykluczeniem działalności związanych ze składowa-

niem i przetwarzaniem odpadów oraz stacji paliw. 

2. W przepisach niniejszej uchwały terminy takie jak: budowla, obiekt budowlany, obiekt małej architek-

tury, urządzenia budowlane stosowane są w znaczeniu jakie nadaje im ustawa Prawo budowlane. 

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu stanowią ustalenia planu: 

1) granice obszaru objętego planem – przebiegające granicą gminy; 

2) granice obszaru objętego planem – nie przebiegające granicą gminy; 

3) symbole identyfikacyjne terenów; 

4) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

6) granice strefy ochronnej terenów zamkniętych; 

7) granice strefy ochronnej urządzeń parku wiatrowego; 

8) granice strefy „OW” obserwacji archeologicznej; 

9) przeznaczenie terenu. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu mają charakter informacyjny i nie stanowią 

ustaleń planu. 

§ 6. 1. Ustala się następujące przeznaczenia terenów: 

1) RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; 

2) PU – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej; 

3) EW – tereny urządzeń parku wiatrowego; 

4) E – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka; 

5) W – tereny infrastruktury technicznej – wodociągi; 

6) WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych; 

7) R – tereny rolnicze; 

8) ZLd – tereny dolesień i zalesień; 

9) ZL – tereny lasów; 
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10) KDG – tereny dróg publicznych klasy głównej; 

11) KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej; 

12) KDW – tereny dróg wewnętrznych; 

13) KK – tereny kolejowe. 

2. W ramach przeznaczenia terenów dopuszcza się sytuowanie elementów zagospodarowania terenu za-

pewniających prawidłowe korzystanie z terenów zgodnie z ich przeznaczeniem, jak miejsca postojowe i place 

manewrowe dla samochodów, dojścia i dojazdy, zieleń, obiekty małej architektury. Na każdym z terenów za-

kazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie. 

Rozdział 2 

Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego 

§ 7. 1. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach 

odrębnych dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B1-RM – jak dla terenów zabudowy zagrodo-

wej. 

2. Ustala się granice stref ochronnych urządzeń parku wiatrowego, w których obowiązuje zakaz lokalizacji 

zagospodarowania kolidującego z funkcjonowaniem urządzeń parku wiatrowego, w szczególności zabudowy 

mieszkaniowej i zagrodowej. 

3. Ustala się granice stref ochronnych terenów zamkniętych o przebiegu pokazanym na rysunku planu dla 

których obowiązują następujące ustalenia: 

1) obowiązuje zakaz prowadzenia wzdłuż linii kolejowych nowych magistrali wodociągowych o średnicy 

większej niż 1620 mm; 

2) gazociągi prowadzone wzdłuż terenów kolejowych muszą być sytuowane w odległości większej niż wynosi 

strefa poziomego awaryjnego wybuchu tych gazociągów; 

3) podziemne i napowietrzne sieci energetyczne, powinny krzyżować się z liniami kolejowymi pod kątem za-

wierającym się w przedziale od 80º do 100º; 

4) istniejące i projektowane skrzyżowania dróg z linią kolejową powinny być kształtowane przy zachowaniu 

odpowiedniego trójkąta widoczności bez względu na kategorie przejazdu. 

4. Wzdłuż przesyłowych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć 220 kV i 400 kV należy 

uwzględnić pasy technologiczne: 

1) dla przesyłowych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć 400 kV pas technologiczny o szerokości 

90 metrów, po 45 metrów od osi linii w obu kierunkach; 

2) dla przesyłowych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć 220 kV pas technologiczny o szerokości 

70 metrów, po 35 metrów od osi linii w obu kierunkach; 

5. W graniach pasów technologicznych, o których mowa w ust. 4 obowiązują ograniczenia w użytkowaniu 

i zagospodarowaniu terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

6. Wzdłuż dystrybucyjnych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV należy uwzględnić pa-

sy technologiczne o szerokości 30 metrów, po 15 metrów od osi linii w obu kierunkach, w granicach których 

obowiązują ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

7. Ustala się następujące zasady sytuowania urządzeń reklamowych: 

1) dopuszcza się sytuowanie urządzeń reklamowych na budynkach oraz wolno stojących urządzeń reklamo-

wych; 

2) dla wolno stojących urządzeń reklamowych ustala się maksymalną powierzchnię reklamową do 2 m
2 
i mak-

symalny wymiar pionowy do 3 m mierzony od poziomu terenu przy urządzeniu do jego najwyższego punk-

tu, o ile ustalenia Działu II nie stanowią inaczej; 

3) dla urządzeń reklamowych umieszczonych na budynkach ustala się maksymalną powierzchnię reklamową 

do 2m
2 
mierzoną dla jednego budynku, o ile ustalenia Działu II nie stanowią inaczej; 

4) obowiązuje zakaz umieszczania urządzeń reklamowych na elektrowniach wiatrowych z wyjątkiem znaków 

i symboli określających producenta oraz właściciela parku wiatrowego. 

8. Ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych od strony linii roz-

graniczającej tereny z drogami publicznymi. 

9. W obszarze objętym planem zlokalizowane są urządzenia melioracyjne dla których obowiązują następu-

jące ustalenia: 

1) dopuszcza się sytuowanie nowych urządzeń melioracyjnych; 
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2) dopuszcza się zmianę przebiegu rowów melioracyjnych, a także ich poszerzenie, przykrycie lub zarurowa-

nie. 

Rozdział 3 

Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego 

§ 8. 1. Ustala się strefę „OW” obserwacji archeologicznej oznaczoną na rysunku planu. 

2. W strefie, o której mowa w ust 1, w przypadku realizacji prac ziemnych należy przeprowadzić badania 

archeologiczne zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 4 

Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości 

§ 9. W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomości. 

1) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2 m
2
; 

2) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 1 m; 

3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 45º do 

135º. 

Rozdział 5 

Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej 

§ 10. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) zaopatrzenie z sieci wodociągowej, z uwzględnieniem dostępności wody dla celów przeciwpożarowych 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszcza się zaopatrzenie z ujęć indywidualnych wyłącznie do celów gospodarczych lub technologicz-

nych. 

2. W zakresie gospodarki ściekowej ustala się odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacyj-

nej, indywidualnych zbiorników bezodpływowych lub do indywidualnych oczyszczalni ścieków, zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 

3. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się: 

1) jezdnie dróg publicznych powinny mieć utwardzoną trwałą nawierzchnię i sprawny system odprowadzania 

wód opadowych i roztopowych; 

2) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do studni chłonnych, zbiorników retencyjnych 

zlokalizowanych na terenie własnym inwestora lub do rowów melioracyjnych. 

4. W zakresie gospodarki odpadami ustala się wymóg prowadzenia zorganizowanej, selektywnej gospo-

darki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi. 

5. W zakresie elektroenergetyki ustala się: 

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej; 

2) sieci średniego i niskiego napięcia oraz przyłącza energetyczne należy realizować w formie podziemnych 

sieci kablowych; w uzasadnionych przypadkach spowodowanych istniejącymi warunkami terenowymi lub 

istniejącym zagospodarowaniem dopuszcza się realizację sieci napowietrznych; 

3) w obszarze objętym planem zlokalizowane są przesyłowe linie elektroenergetyczne najwyższych napięć 

220 kV i 400 kV o przebiegu pokazanym na rysunku planu, wzdłuż których należy uwzględnić pasy techno-

logiczne, o których mowa w §7. ust. 4; 

4) w obszarze objętym planem zlokalizowane są dystrybucyjne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 

110 kV o przebiegu pokazanym na rysunku planu, wzdłuż których należy uwzględnić pasy technologiczne, 

o których mowa w §7. ust. 6; 

5) dopuszcza się budowę elektroenergetycznych linii przesyłowych 400 kV lub budowę linii wielotorowych 

wielonapięciowych po trasie istniejących linii elektroenergetycznych o napięciu 220 kV. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zaopatrzenie z indywidualnych źródeł ciepła, z zastosowa-

niem urządzeń nie powodujących ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz ze źródeł odna-

wialnych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz z indywidualnych zbiorników gazu, docelowo z projektowanej sieci roz-

dzielczej. 

8. W zakresie telekomunikacji ustala się: 
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1) sieci i przyłącza telekomunikacyjne należy realizować w formie podziemnych sieci kablowych; 

2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu oraz innych 

urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej z zastrzeżeniem, że lokalizacja tych urządzeń jest zgodna 

z przepisami odrębnymi. 

9. Dopuszcza się sytuowanie urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej na wszystkich terenach, o ile 

ustalenia Działu II nie stanowią inaczej, a lokalizacja tych urządzeń i sieci nie koliduje z istniejącymi lub pro-

jektowanymi elementami zagospodarowania terenów oraz jest zgodna z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 6 

Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej terenów, minimalnej liczby miejsc do parkowania,  

oraz sposobu ich realizacji 

§ 11. 1. Obsługa komunikacyjna terenów w obszarze objętym planem z przyległych dróg publicznych oraz 

z przyległych dróg wewnętrznych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

2. Dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości minimum 5 metrów, o ile ustalenia Działu 

II nie stanowią inaczej. 

3. W zakresie minimalnej liczby miejsc do parkowania oraz sposobu ich realizacji ustala się: 

1) miejsca postojowe dla samochodów należy realizować jako terenowe miejsca postojowe lub jako miejsca 

postojowe w budynkach; 

2) minimalną ilości stanowisk postojowych dla samochodów dla poszczególnych terenów określono w zależ-

ności od potrzeb w ustaleniach Działu II.; 

3) minimalna ilość stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepi-

sami odrębnymi. 

Rozdział 7 

Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania  

terenów 

§ 12. 1. Dopuszcza się realizację tymczasowego zagospodarowania w postaci dróg wewnętrznych oraz 

placów manewrowych i montażowych niezbędnych dla realizacji urządzeń parku wiatrowego. 

2. Dopuszcza się realizację tymczasowych masztów pomiarowych służących do pomiaru prędkości 

i kierunku wiatru, których wysokość mierzona od poziomu terenu przy maszcie do jego najwyższego punktu 

nie może przekraczać 140 metrów. 

3. Ustala się termin użytkowania tymczasowego zagospodarowania, o którym mowa w ust. 1 na okres re-

alizacji i oddania do użytku parku wiatrowego. 

4. Ustala się termin użytkowania tymczasowych masztów pomiarowych, o których mowa w ust. 2 na czas 

użytkowania parku wiatrowego. 

5. Ustala się realizację tymczasowego zagospodarowania, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 na terenach rol-

niczych – R oraz na terenach urządzeń parku wiatrowego – EW. 

6. Realizacja tymczasowego zagospodarowania, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 musi być zgodna z prze-

pisami odrębnymi. 

DZIAŁ II 

Ustalenia szczegółowe dla terenów 

Rozdział 1 

Ustalenia dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Studniska Górne, Studniska Górne 

i Mikułowa – załącznik 1.A 

§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A1-EW, A2-EW, A3-EW, A4-EW,  

A5-EW, A6-EW, A7-EW, A8-EW, A9-EW, A10-EW,A11-EW ustala się przeznaczenie: tereny urządzeń 

parku wiatrowego. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się wymiar pionowy elektrowni wiatrowych mierzony od 

poziomu terenu przy elektrowni wiatrowej do skrajnego punktu śmigła elektrowni wiatrowej ustawionego 

w pozycji pionowej do 210 metrów. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodaro-

wania terenu: 
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1) ustala się sytuowanie placów manewrowych oraz dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 5 m, 

związanych z obsługą i serwisowaniem urządzeń parku wiatrowego; 

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 90%; 

3) co najmniej 10% powierzchni działki budowlanej należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie 

czynne; 

4. Zakazuje się lokalizacji obiektów na stały lub czasowy pobyt ludzi. 

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A1-E ustala się przeznaczenie: teren infra-

struktury technicznej – elektroenergetyka. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu kształtowania 

zabudowy: 

1) wysokość elewacji mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonej części budynku do najwyższego 

punktu pokrycia dachu nie może przekraczać 10 metrów; 

2) obowiązują dachy, symetryczne, dwuspadowe, lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych 

pod kątem od 30 do 50 stopni kryte matową dachówką ceramiczną lub innym matowym materiałem imitu-

jącym dachówkę, w kolorach odcieni czerwieni; dopuszcza się inne formy dachów oraz inne typy pokryć 

dachowych na elementach takich jak: łączniki, wiatrołapy i lukarny; 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodaro-

wania terenu: 

1) dopuszcza się sytuowanie dróg wewnętrznych i placów manewrowych; 

2) ustala się wskaźniki intensywności zabudowy: 

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01; 

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,90; 

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 80%; 

4) co najmniej 10% powierzchni działki budowlanej należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie 

czynne; 

5) dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury; 

6) ustala się obowiązek realizacji miejsc postojowych dla samochodów w liczbie co najmniej 0,5 stanowiska 

postojowego na jedno miejsce pracy. 

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A1-WS, A2-WS, A3-WS, A4-WS,  

A5-WS, A6-WS, A7-WS, A8-WS, A9-WS ustala się przeznaczenie terenu: wody powierzchniowe śródlądo-

we. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie budowli hydrotechnicznych związa-

nych z ich utrzymaniem i zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A1-R, A2-R, A3-R, A4-R, A5-R, A6-R, 

A7-R, A8-R, A9-R, A10-R, A11-R, A12-R, A13-R, A14-R, A15-R, A16-R, A17-R, A18-R, A19-R, A20-R, 

A21-R, A22-R ustala się przeznaczenie: tereny rolnicze. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A17-R, A18-R, A19-R, A20-R, A21-R, A22-R 

dopuszcza się zalesienia. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zakaz zabudowy, z wyłączeniem urządzeń oraz sieci in-

frastruktury technicznej oraz tymczasowego zagospodarowania, o którym mowa w §12. ust. 1 i ust. 2. 

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A1-ZLd, A2-ZLd, A3-ZLd,A4-ZLd,A5-

ZLd,A6-ZLd,A7-ZLd,A8-ZLd,A9-ZLd,A10-ZLd,A11-ZLd,A12-ZLd,A13-ZLd ustala się przeznaczenie: 

tereny dolesień i zalesień. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się zagospodarowanie związane z gospodarką leśną 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego użytkowania rolni-

czego. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem urządzeń oraz sieci 

infrastruktury technicznej. 

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A1-ZL, A2-ZL, A3-ZL, A4-ZL, A5-ZL, 

A6-ZL, A7-ZL, A8-ZL, A9-ZL, A10-ZL, A11-ZL, A12-ZL, A13-ZL, A14-ZL, A15-ZL, A16-ZL, A17-ZL, 

A18-ZL, A19-ZL, A-20ZL, A21-ZL, A22-ZL, A23-ZL, A24-ZL, A25-ZL, A26-ZL, A27-ZL, A28-ZL, A29-

ZL, A30-ZL, A31-ZL, A32-ZL, A33-ZL, A34-ZL, A35-ZL, A36-ZL, A37-ZL, A38-ZL, A39-ZL, A40-ZL 

ustala się przeznaczenie: tereny lasów. 
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2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się zagospodarowanie związane z gospodarką leśną 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A1-KDL, A2-KDL, A4-KDL, A4-KDL, 

A5-KDL, A6-KDL, A7-KDL, ustala się przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy lokalnej. 

2. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem A1-KDL obowiązuje zmienna szerokość 

w liniach rozgraniczających w graniach istniejącego pasa drogowego, o szerokości od 7 metrów do 12 metrów, 

zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem A2-KDL obowiązuje zmienna szerokość 

w liniach rozgraniczających w graniach istniejącego pasa drogowego, o szerokości od 9 metrów do 13 metrów, 

zgodnie z rysunkiem planu. 

4. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem A3-KDL obowiązuje zmienna szerokość 

w liniach rozgraniczających, o szerokości od 13 metrów do 16 metrów, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem A4-KDL obowiązuje zmienna szerokość 

w liniach rozgraniczających w graniach istniejącego pasa drogowego, o szerokości od 12 metrów do 21 me-

trów, zgodnie z rysunkiem planu. 

6. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem A5-KDL obowiązuje zmienna szerokość 

w liniach rozgraniczających w graniach istniejącego pasa drogowego, o szerokości od 13 metrów do 17 me-

trów, zgodnie z rysunkiem planu. 

7. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem A6-KDL obowiązuje zmienna szerokość 

w liniach rozgraniczających w graniach istniejącego pasa drogowego, o szerokości od 16 metrów do 17 me-

trów, zgodnie z rysunkiem planu. 

8. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem A7-KDL obowiązuje zmienna szerokość 

w liniach rozgraniczających w graniach istniejącego pasa drogowego, o szerokości od 16 metrów do 18 me-

trów, zgodnie z rysunkiem planu. 

9. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i zieleni. 

10. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są dla realizacji inwestycji celu publicznego o znacze-

niu ponadlokalnym. 

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A1-KDW, A2-KDW, A3-KDW, 

 A4-KDW, A5-KDW, A6-KDW, A7-KDW, 8-KDW, 9-KDW ustala się przeznaczenie: tereny dróg we-

wnętrznych. 

2. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem A1-KDW obowiązuje szerokość 10 metrów 

w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem A2-KDW obowiązuje zmienna szerokość 

w liniach rozgraniczających, o szerokości od 5 metrów do 6 metrów, zgodnie z rysunkiem planu. 

4. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem A3-KDW obowiązuje zmienna szerokość 

w liniach rozgraniczających, o szerokości od 5 metrów do 8 metrów, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami A4-KDW, A6-KDW obowiązuje zmienna sze-

rokość w liniach rozgraniczających, o szerokości od 5 metrów do 10 metrów, zgodnie z rysunkiem planu. 

6. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem A5-KDW obowiązuje zmienna szerokość 

w liniach rozgraniczających, o szerokości od 5 metrów do 9 metrów, zgodnie z rysunkiem planu. 

7. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem A7-KDW obowiązuje szerokość 8 metrów 

w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu. 

8. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem A8-KDW obowiązuje zmienna szerokość 

w liniach rozgraniczających, o szerokości od 5 metrów do 6 metrów, zgodnie z rysunkiem planu. 

9. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem A9-KDW obowiązuje szerokość 5 metrów 

w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A1-KK, A2-KK ustala się przeznaczenie: 

tereny kolejowe. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1 stanowią tereny zamknięte. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 zasady lokalizacji obiektów budowlanych, określają przepisy od-

rębne. 

4. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym. 
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Rozdział 2 

Ustalenia dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Mikułowa i Mała Wieś Górna  

– załącznik 1.B 

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B1-RM ustala się przeznaczenie: tereny za-

budowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu kształtowania 

zabudowy: 

1) budynki mieszkalne należy realizować wyłącznie jako budynki wolno stojące; 

2) liczba nadziemnych kondygnacji dla nowych budynków mieszkalnych nie może być większa niż 2 kondy-

gnacje, licząc łącznie z poddaszem; 

3) dopuszcza się sytuowanie parterowych budynków inwentarskich, gospodarczych i garaży; 

4) wymiar pionowy elewacji mierzony od poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu pokrycia 

dachu nie może przekraczać: 

a) 12 metrów dla budynków mieszkaniowych inwentarskich i gospodarczych; 

b) 6 metrów dla garaży; 

5) dla budynków mieszkalnych i garaży obowiązują dachy, symetryczne, dwuspadowe, o nachyleniu głównych 

połaci dachowych pod kątem od 30 do 50 stopni kryte matową dachówką ceramiczną lub innym matowym 

materiałem imitującym dachówkę, w kolorze odcieni czerwieni; dopuszcza się inne formy dachów oraz inne 

typy pokryć dachowych na elementach takich jak: ganki, wiatrołapy i lukarny; 

6) dla budynków inwentarskich i gospodarczych obowiązują dachy, symetryczne dwuspadowe o nachyleniu 

połaci dachowych pod kątem od 10 do 50 stopni kryte matową dachówką ceramiczną lub innym matowym 

materiałem imitującym dachówkę, w kolorze odcieni czerwieni. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodaro-

wania terenu: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy odpowiednio: 

a) w odległości 20 metrów od linii rozgraniczającej z terenem oznaczonym na rysunku planu symbolem 

B1-KDG, zgodnie z rysunkiem planu; 

b) w odległości 10 metrów od linii rozgraniczającej z terenem oznaczonym na rysunku planu symbolem 

B1-KDL, zgodnie z rysunkiem planu. 

2) ustala się wskaźniki intensywności zabudowy: 

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01; 

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,50; 

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 50%; 

4) co najmniej 25% powierzchni działki budowlanej należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie 

czynne; 

5) ustala się obowiązek realizacji co najmniej 2 stanowisk postojowych dla samochodów na jeden budynek 

mieszkalny licząc łącznie ze stanowiskami w garażach. 

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B1-PU ustala się przeznaczenie: teren zabu-

dowy produkcyjno-usługowej; 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu kształtowania 

zabudowy: 

1) wymiar pionowy elewacji budynków produkcyjnych, usługowych, produkcyjno-usługowych, składowych 

i magazynowych mierzony od poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie 

może przekraczać 15 metrów; 

2) dla budynków produkcyjnych, usługowych, produkcyjno-usługowych, składowych i magazynowych obo-

wiązują, dachy płaskie, dachy symetryczne dwu lub wielospadowe, dachy kolebkowe. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodaro-

wania terenu: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy odpowiednio: 

a) w odległości 20 metrów od linii rozgraniczającej z terenem oznaczonym na rysunku planu symbolem 

B1-KDG, zgodnie z rysunkiem planu; 

b) w odległości 10 metrów od linii rozgraniczającej z terenem oznaczonym na rysunku planu symbolem 

B1-KDL, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) ustala się wskaźniki intensywności zabudowy: 
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a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01; 

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,00; 

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 60%; 

4) co najmniej 25% powierzchni działki budowlanej należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie 

czynne; 

5) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości minimum 8 metrów; 

6) dla wolno stojących urządzeń reklamowych ustala się maksymalną powierzchnię reklamową do 12 m
2  

i maksymalny wymiar pionowy do 10 m mierzony od poziomu terenu przy urządzeniu do jego najwyższego 

punktu; 

7) dla urządzeń reklamowych umieszczonych na budynkach ustala się maksymalną powierzchnię reklamową 

do 10 m
2 
mierzoną dla jednej elewacji budynku; 

8) ustala się obowiązek realizacji miejsc postojowych dla samochodów w liczbie: 

a) co najmniej 0,5 stanowiska postojowego na jedno miejsce pracy; 

b) co najmniej 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 40 m
2
 powierzchni użytkowej usług. 

§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B1-EW ustala się przeznaczenie: teren urzą-

dzeń parku wiatrowego. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się wymiar pionowy elektrowni wiatrowej mierzony od po-

ziomu terenu przy elektrowni do skrajnego punktu śmigła elektrowni ustawionego w pozycji pionowej do 

210 metrów. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodaro-

wania terenu: 

1) ustala się sytuowanie placów manewrowych oraz dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 5 m, 

związanych z obsługą i serwisowaniem urządzeń parku wiatrowego; 

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 90%; 

3) co najmniej 10% powierzchni działki budowlanej należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie 

czynne; 

4. Zakazuje się lokalizacji obiektów na stały lub czasowy pobyt ludzi. 

§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B1-W ustala się przeznaczenie: teren infra-

struktury technicznej – wodociągi; 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie dróg wewnętrznych i placów manewro-

wych związanych z obsługą i serwisowaniem infrastruktury technicznej – wodociągów; 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zakaz zabudowy, z wyłączeniem urządzeń oraz sieci in-

frastruktury technicznej. 

4. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony jest dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym. 

§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami B1-R, B2-R, B3-R, B4-R, B5-R, B6-R 

ustala się przeznaczenie: tereny rolnicze. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami B4-R, B5-R, B6-R dopuszcza się zalesienia. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zakaz zabudowy, z wyłączeniem urządzeń oraz sieci in-

frastruktury technicznej oraz tymczasowego zagospodarowania, o którym mowa w § 12. ust. 1 i ust. 2. 

§ 27. 1. Dla terenu oznaczonych na rysunku planu symbolem B1-ZL ustala się przeznaczenie: teren lasów. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się zagospodarowanie związane z gospodarką leśną 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B1-KDG ustala się przeznaczenie: teren 

drogi publicznej klasy głównej (droga wojewódzka nr 357). 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających w gra-

niach istniejącego pasa drogowego, o szerokości od 15 metrów do 16 metrów, zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i zieleni. 

4. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony jest dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym. 

§ 29. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B1-KDL ustala się przeznaczenie: teren dro-

gi publicznej klasy lokalnej. 
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2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających w gra-

niach istniejącego pasa drogowego, o szerokości od 16 metrów do 34 metrów, zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i zieleni. 

4. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony jest dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym. 

Rozdział 3 

Ustalenia dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Sulików, Mała Wieś Górna, Wrociszów 

Górny i Wrociszów Dolny – załącznik 1.C 

§ 30. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C1-EW, C2-EW, C3-EW ustala się prze-

znaczenie: tereny urządzeń parku wiatrowego. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się wymiar pionowy elektrowni wiatrowych mierzony od 

poziomu terenu przy elektrowni do skrajnego punktu śmigła elektrowni ustawionego w pozycji pionowej do 

210 metrów. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodaro-

wania terenu: 

1) ustala się sytuowanie placów manewrowych oraz dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 5 m, 

związanych z obsługą i serwisowaniem urządzeń parku wiatrowego; 

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 90%; 

3) co najmniej 10% powierzchni działki budowlanej należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie 

czynne; 

4. Zakazuje się lokalizacji obiektów na stały lub czasowy pobyt ludzi. 

§ 31. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C1-WS ustala się przeznaczenie: teren wód 

powierzchniowych śródlądowych; 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie budowli hydrotechnicznych związanych 

z jego utrzymaniem i zagospodarowaniem, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

§ 32. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C1-R, C2-R, C3-R, C4-R, C5-R, C6-R, 

C7-R, C8-R, C9-R, C10-R, C11-R, C12-R, C13-R ustala się przeznaczenie: tereny rolnicze. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zakaz zabudowy, z wyłączeniem urządzeń oraz sieci in-

frastruktury technicznej oraz tymczasowego zagospodarowania, o którym mowa w § 12 ust. 1 i ust. 2. 

§ 33. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C1-ZLd, C2-ZLd, C3-ZLd ustala się 

przeznaczenie: tereny dolesień i zalesień. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się zagospodarowanie związane z gospodarką leśną 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego użytkowania rolni-

czego. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem urządzeń oraz sieci 

infrastruktury technicznej. 

§ 34. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C1-ZL, C2-ZL, C3-ZL, C4-ZL, C5-ZL, 

C6-ZL, C7-ZL, C8-ZL, C9-ZL, C10-ZL, C11-ZL, C12-ZL, C13-ZL ustala się przeznaczenie: tereny lasów. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się zagospodarowanie związane z gospodarką leśną 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 35. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C1-KDG ustala się przeznaczenie: teren 

drogi publicznej klasy głównej (droga wojewódzka nr 355). 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających 

w graniach istniejącego pasa drogowego, o szerokości od 13 metrów do 22 metrów, zgodnie z rysunkiem pla-

nu. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się utrzymanie istniejącego przejazdu kolejowego. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i zieleni. 

5. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony jest dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym. 
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§ 36. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C2-KDG, C3-KDG ustala się przezna-

czenie: tereny dróg publicznych klasy głównej (droga wojewódzka nr 357). 

2. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem C-2KDG obowiązuje zmienna szerokość 

w liniach rozgraniczających w graniach istniejącego pasa drogowego, o szerokości od 13 metrów do 20 me-

trów, zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem C-3KDG obowiązuje zmienna szerokość 

w liniach rozgraniczających w graniach istniejącego pasa drogowego, o szerokości od 19 metrów do 21 me-

trów, zgodnie z rysunkiem planu. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i zieleni. 

5. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym. 

§ 37. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C4-KDG, C5-KDG ustala się przezna-

czenie: tereny dróg publicznych klasy głównej (rezerwa terenu dla obwodnicy Sulikowa). 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązuje szerokość 35 metrów w liniach rozgraniczających, 

zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i zieleni. 

4. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym. 

§ 38. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C1-KDW, C2-KDW, C3-KDW,  

C4-KDW, C5-KDW ustala się przeznaczenie: tereny dróg wewnętrznych. 

2. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem C1-KDW obowiązuje zmienna szerokość 

w liniach rozgraniczających, o szerokości od 5 metrów do 6 metrów, zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem C2-KDW obowiązuje zmienna szerokość 

w liniach rozgraniczających, o szerokości od 5 metrów do 15 metrów, zgodnie z rysunkiem planu. 

4. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem C3-KDW obowiązuje zmienna szerokość 

w liniach rozgraniczających, o szerokości od 5 metrów do 10 metrów, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami C4-KDW, C5-KDW obowiązuje szerokość 

5 metrów w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 39. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C1-KK, C2-KK ustala się przeznaczenie: 

tereny kolejowe. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1 stanowią tereny zamknięte. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 zasady lokalizacji obiektów budowlanych, określają przepisy od-

rębne. 

4. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym. 

DZIAŁ III 

Ustalenia końcowe 

§ 40. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 199) w wysokości 30% dla całego obszaru objętego planem. 

§ 41. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików. 

§ 42. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

J. Solecki
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Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/52/15 

Rady Gminy Sulików z dnia 22 kwietnia 

2015 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, 

Studniska Górne, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Mała Wieś Górna) inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

                                                  z przepisami o finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Sulików rozstrzyga, co następuje: 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, 

zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze 

zm.) stanowią zadania własne gminy. 

Finansowanie inwestycji z zakresu utrzymania i budowy niezbędnej infrastruktury technicznej będzie się 

odbywało z budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno-prywatne na podstawie porozumień zawartych 

z innymi podmiotami. 

Przewidywanymi źródłami finansowania poprzez budżet gminy będą: dochody własne gminy, dotacje, 

fundusze Unii Europejskiej, środki pozyskane z funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredyty 

bankowe, udział innych podmiotów. 
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