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UCHWAIA NR XII/107/11 

 RADY MIEJSKIEJ W GIUBCZYCACH 

 

 z dnia 28 lipca 2011 r. 

  
w sprawie zmiany uchwaJy nr X/78/11 Rady Miejskiej w GJubczycach z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie 

ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkóJ podstawowych oraz gimnazjów w Gminie GJubczyce 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 

1591 z ”óuniejszymi zmianami) oraz art. 17  

ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze`nia 1991 r. o sys-

temie o`wiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.  

Nr 256, poz. 2572 z ”óuniejszymi zmianami) Ra-

da Miejska uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1. W uchwale nr X/78/11 Rady Miejskiej  

w GJubczycach z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie 

ustalenia sieci i granic obwodów publicznych 

szkóJ podstawowych oraz gimnazjów w Gminie 

GJubczyce wprowadza się nastę”ujące zmiany: 

- w zaJączniku nr 2 do uchwaJy sJowa ｭodziaJy 

zamiejscowe Gimnazjum Nr 1 w Pietrowicachｬ za-

stę”uje się sJowami ｭGimnazjum w Pietrowicachｬ. 
 

§ 2. UchwaJa podlega ogJoszeniu na tablicach 

informacyjnych Urzędu. 
 

§ 3. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi GJubczyc. 
 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie  

14 dni od ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą 

od 1 wrze`nia 2011 r. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej   

Kazimierz Naumczyk 
1
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UCHWAIA NR X/110/11 

 RADY MIEJSKIEJ W GIUCHOIAZACH 

 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parków wiatrowych  

we wsiach Charbielin, Bodzanów, Nowy Las, Stary Las, Sucha Kamienica. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. 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, Nr 214, poz. 1806,  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 

Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 

Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 

Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 

poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 20 

ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, 

Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. 

Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 

675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871,  

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. 

Nr 32, poz. 159), po stwierdzeniu zgodno`ci z usta-

leniami Studium uwarunkowaL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy GJuchoJazy, 
Rada Miejska w GJuchoJazach uchwala, co nastę”uje:  

 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego ”arków wiatrowych we 

wsiach Charbielin, Bodzanów, Nowy Las, Stary 

Las, Sucha Kamienica w granicach okre`lonych 

na rysunku planu. 
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§ 2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego ”arków wiatrowych we wsiach Char-

bielin, Bodzanów, Stary Las, Sucha Kamienica, 

skJada się z: 

1) tekstu miejscowego planu stanowiącego 

tre`ć niniejszej uchwaJy; 
2) rysunku miejscowego planu w skali 1:2000, 

stanowiącego zaJącznik nr 1-1a, zaJącznik nr 2 

oraz zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny oraz zasadach ich finansowania stanowiącego 

zaJącznik nr 4 do niniejszej uchwaJy; 
4) rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, stanowiącego zaJącznik nr 5 do 

niniejszej uchwaJy. 
 

DZIAI I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 3.1. Zmienia się dotychczasowy s”osób 

uwytkowania terenu, z uwytkowania rolnego na 

nierolniczy, w miejscach lokalizacji urządzeL tech-

nicznych niezbędnych dla ”rawidJowej eksploatacji 

”arków wiatrowych (elektrowni wiatrowych). 

2. Przedmiotem ustaleL planu są warunki za-

budowy i zagospodarowania terenu obejmujące: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny o równym przeznaczeniu lub równych 

zasadach zagospodarowania, a takwe szczególne 

warunki zagospodarowania terenów oraz ograni-

czenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego oraz parametry i wskauniki ksztaJto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków; 
5) wymagania wynikające z potrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej i obsJugi 
komunikacyjnej; 

7) sposoby i terminy tymczasowego zagospo-

darowania, urządzenia i uwytkowania terenów; 
8) stawki procentowe stanowiące ”odstawę 

do okre`lania o”Jaty, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

3. W miejscowym planie odstę”uje się od 

ustalenia szczegóJowych zasad i warunków sca-

lenia nieruchomo`ci i ich ponownego ”odziaJu na 

dziaJki gruntu, ”oniewaw w niniejszym planie nie 

okre`lono obszarów (i ich granic) ”odlegających 

scaleniu i ”odziaJowi przez gminę, zgodnie z ustawą 

o gospodarce nieruchomo`ciami oraz ustaleL doty-

czących granic i s”osobów zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalo-

nych na podstawie odrębnych ”rze”isów, gdyw te 

tereny i obiekty na obszarze miejscowego planu nie 

wystę”ują. 
4. Ustalenia planu zawarte w tek`cie uchwaJy 

obejmują: 
1) tereny uwytków rolnych i lokalizacji turbin 

wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną z za-

kazem lokalizacji zabudowy nie związanej z energe-

tyką wiatrową, oznaczone na rysunkach planu 

symbolami: 

a) A1 R, EWR ÷ A15 R,EWR (na zaJączniku nr 1-1a), 

b) A16 R, EWR ÷ A28 R,EWR (na zaJączniku nr 2), 

c) A29 R, EWR ÷ A52 R,EWR (na zaJączniku nr 3); 

2) tereny uwytków rolnych z zakazem lokaliza-

cji zabudowy, oznaczone na rysunku planu sym-

bolem ｦ R; 

3) tereny lasów z zakazem lokalizacji zabudo-

wy oznaczone na rysunku planu symbolem ｦ ZL; 

4) tereny dróg wewnętrznych oznaczonych na 

rysunku symbolem ｦ KDW; 

5) teren obiektów i urządzeL infrastruktury tech-

nicznej związanych z zaopatrzeniem w wodę ozna-

czony na rysunku planu symbolem W i tereny wód 

powierzchniowych oznaczonych symbolem WS. 

5. Nastę”ujące oznaczenia graficzne rysunku 

planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem, jako gra-

nica obowiązywania ustaleL planu; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym spo-

sobie uwytkowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbole okre`lające podstawowe przezna-

czenie terenów. 
6. PozostaJe oznaczenia graficzne nie okre`lo-

ne w ust. 5 mają charakter informacyjny lub po-

stulatywny. 

 

§ 4.1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaJy 

jest mowa o: 

1) przeznaczeniu podstawowym terenu ｦ na-

lewy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które 

obowiązuje na danym obszarze, wyznaczonym na 

rysunku planu; 

2) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu ｦ nalewy 

przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niw 
podstawowe, które uzu”eJniają, wzbogacają prze-

znaczenie podstawowe lub przeznaczenie alterna-

tywne; 

3) turbinie wiatrowej - nalewy przez to rozu-

mieć budowlę techniczną wraz z niezbędnymi 
urządzeniami technicznymi oraz towarzyszącą im 

infrastrukturą techniczną, stanowiącą techniczne 

urządzenie ”rądotwórcze, ”rzetwarzające energię 

mechaniczną wiatru na energię elektryczną, 
umieszczone na wiewy stalowej lub betonowej  

o konstrukcji rurowej, ”eJno`ciennej; 
4) parku wiatrowym (elektrowni wiatrowej) - na-

lewy przez to rozumieć ”oJączone i ws”óJ”racujące ze 
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sobą, turbiny wiatrowe, stanowiące wraz z niezbęd-

nymi urządzeniami technicznymi, caJo`ciowy zes”óJ 
techniczny sJuwący produkcji energii elektrycznej; 

5) terenie lokalizacji turbin wiatrowych - nale-

wy przez to rozumieć wyznaczoną w planie dziaJ-
kę lub dziaJki, na których dopuszcza się lokaliza-

cję turbin wiatrowych. 

 

DZIAI II 

USTALENIA SZCZEGÓIOWE 

RozdziaJ 1 

Ustalenia podstawowe dla parku wiatrowego 

§ 5.1. Ustala się, we turbiny wiatrowe zlokali-

zowane zgodnie z ustaleniami przedmiotowego 

planu wraz z obszarami rolnymi i le`nymi stano-

wią parki wiatrowe. 

2. Wyznacza się zgodnie z rysunkiem planu miej-

sca potencjalnej lokalizacji 52 turbin wiatrowych. 

3. Ustala się maksymalną ”owierzchnię lokali-

zacji turbin wiatrowych obejmujących obszar 

fundamentu z awaryjnym terenem technicznym 

na 1500 m2. 

4. Dopuszcza się, w przypadkach wynikają-
cych z niekorzystnych uwarunkowaL techniczno 

ｦ ekonomicznych lub uwarunkowaL wynikają-
cych z monitoringu ”taków, ”rzesunięcie turbin  

w ramach tej samej dziaJki lub ”rzesunięcie za 

zgodą wJa`ciciela na inną dziaJkę znajdującą się  

w granicach parku wiatrowego, do której zapew-

niony jest dojazd drogą KDW. 

5. Minimalną odlegJo`ć między turbinami usta-

la się na 350 m. 

6. Nakazuje się zachowanie odlegJo`ci turbin 

wiatrowych od linii rozgraniczających istniejących 

dróg powiatowych oraz od napowietrznych linii 

energetycznych WN (110 kV) nie mniejszej niw 
190 m i SN (15 kV) nie mniejszej niw 103 m. 

7. Dopuszcza się wykorzystanie pod lokaliza-

cje turbin wiatrowych terenu ”oJowonego pomię-
dzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyzna-

czonymi na rysunku planu od istniejących napo-

wietrznych linii wysokiego i `redniego na”ięcia, 
tylko w przypadku skablowania linii energetycz-

nych lub odcinków tych linii. 

8. Nakazuje się wykonanie energetycznej sieci 

kablowej SN Jączącej ”oszczególne turbiny wia-

trowe ze sobą i ze stacjami transformatorowymi 

oraz sieci optotelekomunikacyjnej, jako urządzeL 

technicznych niezbędnych do funkcjonowania 

parku wiatrowego (elektrowni wiatrowej). 

9. Dopuszcza się urządzenie staJych i czaso-

wych wewnętrznych dróg dojazdowych do miejsc 

posadowienia elektrowni wiatrowych niezbęd-

nych dla ”rawidJowego procesu budowy i eksplo-

atacji parku wiatrowego (elektrowni wiatrowej). 

10. Dopuszcza się drogi dojazdowe we-

wnętrzne o szeroko`ci 5,0 ｦ 7,0 m urządzać  

w istniejących pasach dróg gruntowych wykorzy-

stywanych rolniczo. 

11. W wyznaczonych na rysunku planu obsza-

rach potencjalnego bez”o`redniego oddziaJywania 

turbin związanych z pracą `migieJ (Jo”at) turbiny 

dopuszcza się lokalizację tymczasowych platform 

montawowych na czas budowy turbiny wiatrowej. 

12. Dopuszcza się lokalizację masztów do 

pomiaru wiatru wraz z ”latformą montawową, 
drogą dojazdową, siecią kablową niskiego napię-
cia, siecią o”totelekomunikacyjną na terenie par-

ku wiatrowego, na dziaJkach wyznaczonych pod 

lokalizację turbin wiatrowych lub za zgodą wJa-

`ciciela na innych dziaJkach, przy czym wysoko`ć 

masztów nie mowe ”rzekraczać wysoko`ci 110 m, 

a powierzchnia terenu przeznaczonego pod fun-

dament masztu i ”latformę montawową nie mowe 

być większa od 1800 m2. 

13. Nakazuje się dostosować kolorystykę i ozna-

kowania przeszkodowe masztów pomiarowych 

wiatru do ”rze”isów szczególnych dotyczących 

zgJaszania i oznakowania ”rzeszkód lotniczych. 

14. Zakazuje się lokalizacji masztów pomiarowych 

wiatru poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. 

15. Dopuszcza się na terenie parku wiatrowe-

go lokalizację stacji transformatorowych oraz 

odcinka linii WN; dopuszcza się wykonanie sieci 

niskiego na”ięcia lub SN stanowiącej zasilanie 

rezerwowe stacji transformatorowych. 

16. Zakazuje się na terenie parku wiatrowego 

budowy obiektów dla funkcji ze staJym przebywa-

niem ludzi, w tym równiew zabudowy zagrodowej. 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe dla parku wiatrowego 

§ 6.1. Na terenach lokalizacji turbin wiatro-

wych oznaczonych na rysunkach planu symbolami 

A1 R, EWR ÷ A15 R,EWR (na zaJączniku nr 1-1a); 

A16 R, EWR ÷ A28 R,EWR (na zaJączniku nr 2); 

A29 R, EWR ÷ A52 R,EWR (na zaJączniku nr 3) 

ustala się przeznaczenie podstawowe - miejsce 

lokalizacji turbin wiatrowych; poza miejscami 

lokalizacji turbin i wewnętrznych dróg dojazdo-

wych (eksploatacyjnych) uwytkowanie dotychcza-

sowe rolnicze, dla których ustala się nastę”ujące 

zasady, parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy i zagospodarowania terenu: 

1) na terenie parku nakazuje się lokalizować 

turbiny wiatrowe o nastę”ujących parametrach 

technicznych: 

a) maksymalna moc nominalna generatora  

ｦ do 3,5 MW, 

b) caJkowita wysoko`ć konstrukcji ｦ do 170  m +10%, 

c) wysoko`ć wiewy ｦ do 105 m + 5%, 

d) maksymalna liczba Jo”at ｦ 3; 

2) konstrukcję wiewy elektrowni wiatrowej na-

kazuje się wykonać ze stalowej lub betonowej 

rury ”eJno`ciennej; 
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3) w ramach parku nakazuje się stosować 

oznakowania przeszkodowe dzienne i nocne,  

a takwe jednolitą kolorystykę turbin wiatrowych 

harmonizującą z otaczającym krajobrazem oraz 

zmniejszającą ryzyko kolizji z ”rzelatującymi pta-

kami i zabez”ieczające ruch statków powietrz-

nych, zgodnie z zasadami okre`lonymi w obowią-
zujących przepisach szczególnych dotyczących 

zgJaszania i oznakowania ”rzeszkód lotniczych; 

4) nakazuje się wykonanie wewnętrznej sieci 

elektroenergetycznej SN Jączącej ”oszczególne 

elektrownie wiatrowe ze stacją transformatorową 

SN/WN (poza granicami planu lub na terenie par-

ku wiatrowego) jako kablową; 
5) zakazuje się wykorzystywania konstrukcji 

turbiny wiatrowej jako no`nika tre`ci reklamo-

wych z wyjątkiem oznaczeL graficznych (logo) 

producenta urządzeL i wJa`ciciela elektrowni; 

6) dopuszcza się czasowe drogi wewnętrzne  

z elementów prefabrykowanych związane z mon-

tawem turbin wiatrowych i ich remontem; 

7) dopuszcza się lokalizację turbiny wiatrowej 

na dziaJce nr 254/2 w Nowym Lesie poza strefą 

ochrony ”o`redniej ujęć wody. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami R ustala się przeznaczenie podstawo-

we: tereny uwytków rolnych oraz nastę”ujące 

zasady zagospodarowania i uwytkowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji wszelkiej zabudowy 

mieszkalnej; 

2) dopuszcza się wykorzystanie terenu pod bu-

dowę tymczasowych ”laców i dróg montawowych 

oraz wewnętrznych dróg dla celów serwisowych  

w okresie eksploatacji turbin wiatrowych; 

3) dopuszcza się prowadzenie elektroenerge-

tycznych linii kablowych i infrastruktury towarzy-

szącej elektrowniom wiatrowym w tym kabli ste-

rowania i automatyki; 

4) nakazuje się zachowanie wydzielonych na 

rysunku planu dróg dojazdowych wewnętrznych 

oznaczonych symbolem KDW; 

5) zakazuje się zmiany przebiegu istniejących cie-

ków wodnych ”rze”Jywających przez tereny rolne; 

6) nakazuje się uwytkowanie terenów rolnych 

”oJowonych w strefie ochrony ”o`redniej ujęć 

wody we wsi Nowy Las zgodnie z obowiązującą 

decyzją ustanawiającą granice strefy i ogranicze-

nia w uwytkowaniu gruntów. 
3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem ZL ustala się przeznaczenie podsta-

wowe: tereny lasów oraz nastę”ujące zasady 

zagospodarowania i uwytkowania terenu: 

1) nakazuje się uwytkowanie gospodarcze le-

`ne zgodnie z przepisami szczególnymi; 
2) zakazuje się lokalizacji wszelkiej zabudowy; 

3) zakazuje się zmiany przebiegu istniejących cie-

ków wodnych ”rze”Jywających przez tereny le`ne. 
4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem WS ustala się przeznaczenie podsta-

wowe: tereny wód powierzchniowych `ródlądo-

wych oraz nastę”ujące zasady zagospodarowania 

i uwytkowania terenu: 

1) nakazuje się dotychczasowe uwytkowanie terenu; 

2) zakazuje się lokalizacji wszelkiej zabudowy; 

3) zakazuje się zmiany przebiegu istniejących 

cieków wodnych. 

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem W ustala się przeznaczenie podstawo-

we: infrastruktura techniczna związana z zaopa-

trzeniem w wodę oraz nastę”ujące zasady zago-

spodarowania i uwytkowania terenu: 

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę obiekta-

mi i urządzeniami z dopuszczeniem ich przebu-

dowy i rozbudowy; 

2) dopuszcza się realizację nowych obiektów  

i urządzeL przy czym ich wysoko`ć nie powinna 

”rzekraczać 6,0 m nad poziom ”rzylegJego tere-

nu, przy czym dla zbiorników wody nie ustala się 

wysoko`ci; lokalizacja wg ogólnych i branwowych 

warunków technicznych; 

3) teren w obrębie ogrodzenia stacji wodocią-
gowej stanowi jej strefę ochrony bez”o`redniej 
ujęć wód podziemnych; 

4) w obrębie strefy ochrony bez”o`redniej  
i w strefie ochrony ”o`redniej oznaczonej na rysun-

ku planu obowiązują ograniczenia uwytkowania 

zgodnie z obowiązującą decyzją ustanawiającą gra-

nice strefy i ograniczenia w uwytkowaniu gruntów. 
 

RozdziaJ 3 

Uwarunkowania wynikające z ochrony `rodo-

wiska przyrodniczego i kulturowego 

§ 7. Ustala się nastę”ujące zasady: 

1) w celu s”eJnienia warunków wynikających 

z norm dopuszczalnego poziomu haJasu, lokaliza-

cję turbin wiatrowych w obszarze parku wiatro-

wego nakazuje się usytuować w odlegJo`ci za-

”ewniającej zachowanie dopuszczalnych pozio-

mów haJasu na granicy terenów mieszkaniowych 

i innych przeznaczonych na staJy pobyt ludzi; 

2) nakazuje się, aby funkcja związana z parkiem 

wiatrowym, s”osób jej realizacji, jak i zagospoda-

rowanie terenu realizujące tę funkcję, nie spowo-

dowaJa przekroczenia normatywnych parametrów 

jako`ci `rodowiska w zakresie promieniowania nie-

jonizującego, emisji zanieczyszczeL oraz wibracji; 

3) nakazuje się bezwzględny obowiązek okreso-

wego usuwania i wywozu przez specjalistyczne 

sJuwby zuwytego oleju transformatorowego oraz 

”rzekJadniowego ”ochodzącego z eksploatowanych 

urządzeL poza teren zes”oJu farmy wiatrowej i jego 

utylizację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami; 

4) inwestor jest zobowiązany do prowadzenia, 

w trakcie pierwszych 3 lat eksploatacji elektrow-

ni, monitoringu skutków inwestycji na `rodowi-

sko przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnie-
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niem migrujących zwierząt, w zakresie uzgodnio-

nym z organem administracji rządowej w zakresie 

ochrony przyrody; 

5) w przypadku stwierdzenia negatywnego 

w”Jywu na migrujące zwierzęta lub ostoje ich 

bytowania inwestor mowe być zobowiązany do 

”odjęcia dziaJaL ratunkowych na wJasny koszt  

w celu usunięcia zagroweL; 
6) w przypadku dokonania odkrycia kopalnych 

szczątków ro`lin lub zwierząt nakazuje się powia-

domić niezwJocznie Regionalnego Dyrektora Ochro-

ny _rodowiska w Opolu, a jeweli nie jest to mowliwe 

Burmistrza GJuchoJaz; 
7) lokalizacja elektrowni wiatrowych na przed-

miotowym terenie będzie mowliwa, jeweli monito-

ring przeprowadzony zgodnie z aktualnymi wy-

tycznymi wykawe brak znaczącego negatywnego 

oddziaJywania na awifaunę i chiro”terofaunę. 
 

RozdziaJ 4 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzic-

twa kulturowego i zabytków 

§ 8.1. Ochronie ”odlegają nastę”ujące stanowi-

ska archeologiczne oznaczone na rysunku planu: 

1) ｭSt.nr 2ｬ (`lad osadnictwa z neolitu), zlokali-

zowane na obszarze wsi Nowy Las (nr ew. dz. 

445); na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem R; 

2) ｭSt.nr 3ｬ (`lad osadnictwa, pradzieje), zlo-

kalizowane na obszarze wsi Nowy Las (nr ew. dz. 

501/1); na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem R; 

3) ｭSt.nr 4ｬ (`lad osadnictwa z epoki kamien-

nej, punkt osadniczy z ”óunego `redniowiecza 

XIV ｦ XV w.), zlokalizowane na obszarze wsi 

Nowy Las (nr ew. dz. 281/1, 282/1); na terenie 

oznaczonym na rysunku planu symbolem R; 

4) ｭSt.nr 5ｬ (`lad osadnictwa z epoki kamien-

nej), zlokalizowane na obszarze wsi Nowy Las  

(nr ew. dz. 276/4); na terenie oznaczonym na 

rysunku planu symbolem R; 

5) ｭSt.nr 6ｬ (`lad osadnictwa z neolitu), zloka-

lizowane na obszarze wsi Nowy Las (nr ew.dz. 

232/1); na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem R; 

6) ｭSt.nr 4ｬ (`lad osadnictwa z epoki kamien-

nej), zlokalizowane na obszarze wsi Charbielin  

(nr ew. dz. 316/12); na terenie oznaczonym na ry-

sunku planu symbolem A5 R,EWR oraz A6 R,EWR; 

7) ｭSt.nr 12ｬ (`lad osadnictwa z epoki ka-

miennej), zlokalizowane na obszarze wsi Bodza-

nów (nr ew. dz. 482); na terenie oznaczonym na 

rysunku planu symbolem R; 

8) ｭSt.nr 13ｬ (punkt osadniczy z ”óunego `re-

dniowiecza XIV-XV w.), zlokalizowane na obsza-

rze wsi Bodzanów (nr ew. dz. 427); na terenie 

oznaczonym na rysunku planu symbolem R; 

9) ｭSt.nr 14ｬ (punkt osadniczy z ”óunego `re-

dniowiecza XIV-XV w.), zlokalizowane na obsza-

rze wsi Bodzanów (nr ew. dz. 424/1); na terenie 

oznaczonym na rysunku planu symbolem R. 

2. Prace ziemne w zabytku archeologicznym  

i jego otoczeniu nalewy ”rowadzić pod nadzorem 

archeologicznym po uzyskaniu pozwolenia kon-

serwatorskiego Opolskiego Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków na prace w zabytku. 

3. Odkrycie ”rzedmiotów przypuszczalnie za-

bytkowych w trakcie prowadzenia robót budow-

lanych i ziemnych wymaga: 

1) wstrzymania robót mogących uszkodzić lub 

zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca 

jego odkrycia; 

3) niezwJocznego powiadomienia Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Bur-

mistrza GJuchoJaz. 
4. Po przeprowadzeniu badaL stanowiska ar-

cheologiczne mogą ”odlegać zmianom. 

 

RozdziaJ 5 

Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających  

z potrzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych 

§ 9. Na obszarze miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego Parków Wiatrowych we 

wsiach Charbielin, Bodzanów, Nowy Las, Stary Las, 

Sucha Kamienica brak przestrzeni publicznych. 

 

RozdziaJ 6 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej 

§ 10. Ustala się nastę”ujące zasady: 

1) tereny ”arków wiatrowych (elektrowni wia-

trowych) obsJugiwane będą istniejącą drogą po-

wiatową Nr 1608 O relacji Stary Las ｦ Charbielin 

oraz siecią dróg dojazdowych wewnętrznych 

KDW do miejsc lokalizacji turbin wiatrowych; 

2) zewnętrzny ukJad komunikacyjny tworzą dro-

ga krajowa Nr 40 (relacji Granica PaLstwa ｦ Kędzie-

rzyn Koule) i droga powiatowa okre`lona w pkt 1; 

3) nakazuje się zapewnienie dojazdu na czas 

budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych do 

miejsc ich lokalizacji pasami dróg wewnętrznych 

KDW zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 10 oraz § 6 

ust. 1 pkt 6, z uwzględnieniem minimalnego we-

wnętrznego promienia skrętu 25 m; 

4) dopuszcza się, za wyjątkiem drogi krajowej, 

prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach 

rozgraniczenia dróg publicznych za zgodą Zarządcy dróg; 
5) park wiatrowy (elektrownia wiatrowa) nie 

wymaga biewącej wody do celów sanitarnych lub 

technicznych oraz nie wymaga urządzeL technicznych 

i uzbrojenia terenu w zakresie usuwania nieczysto`ci; 
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6) dopuszcza się likwidację, ”rzebudowę i roz-

budowę istniejących sieci i urządzeL infrastruktu-

ry technicznej oraz realizację nowych obiektów, 
sieci i urządzeL infrastruktury technicznej; 

7) sieci infrastruktury technicznej zaleca się 

realizować jako podziemne; 

8) dopuszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istnie-

jącego zasadniczego ukJadu elektroenergetycznego; 

9) utrzymuje się istniejącą stację wodociągo-

wą z ujęciami wody we wsi Nowy Las z dopusz-

czeniem ich rozbudowy; 

10) dopuszcza się mowliwo`ć zbliwenia do sieci 

infrastruktury technicznej wedJug obowiązujących 

warunków technicznych. 

 

RozdziaJ 7 

Ustalenia w zakresie wzrostu warto`ci i obrotu 

nieruchomo`cią 

§ 11. Ustala się nastę”ujące stawki procentowe 

stanowiące ”odstawę do okre`lania jednorazowej 

o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu 

symbolami A1 R, EWR ÷ A15 R,EWR (na zaJączniku 

nr 1-1a); A16 R, EWR ÷ A28 R,EWR (na zaJączniku 

nr 2); A29 R, EWR ÷ A52 R,EWR (na zaJączniku  

nr 3) ustala się stawkę w wysoko`ci 30%; 

2) dla wszystkich ”ozostaJych terenów ustala 

się stawkę w wysoko`ci 30%. 

DZIAI III 

PRZEPISY KOKCOWE 

§ 12. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi GJuchoJaz. 
 

§ 13. UchwaJa podlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w wycie po u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia. 
 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Mariusz MigaJa 
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ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy nr X/110/11 

Rady Miejskiej w GJuchoJazach 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego parków wiatrowych we wsiach 

Charbielin, Bodzanów, Nowy Las, Stary Las, Su-

cha Kamienica, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 29 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 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) i art. 216 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240 ze zm.) Rada Miejska w GJuchoJazach roz-

strzyga, co nastę”uje:  
 

1) Na terenie objętym miejscowym planem za-

gospodarowania przestrzennego ”arków wiatro-

wych we wsiach Charbielin, Bodzanów, Nowy 

Las, Stary Las, Sucha Kamienica, nie przewiduje 

się realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej i dróg, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy. 

2) W związku z brakiem zadaL wJasnych gmi-

ny na terenie objętym zmianą planu odstę”uje się 

od rozstrzygnięcia o sposobie ich realizacji i zasa-

dach ich finansowania. 

 

ZaJącznik nr 5 

do uchwaJy nr X/110/11 

Rady Miejskiej w GJuchoJazach 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego parków wiatrowych we wsiach Char-

bielin, Bodzanów, Nowy Las, Stary Las, Sucha 

Kamienica. 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 w związku 

z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 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, Nr 149, poz. 996, 

Nr 155, poz. 1043), Rada Miejska w GJuchoJa-

zach, stwierdza, iw do projektu planu nie wniesio-

no jakichkolwiek uwag. 
2
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DECYZJA NR OWA-4210-60(4)/2011/3035/VZM3/ML 

 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 

 z dnia 12 sierpnia 2011 r. 

  
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepJa EPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. ｦ Kodeks ”ostę”owania administracyjne-

go (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. 

Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. 

Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. 

Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565,  

Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. 

Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501  

i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230,  

Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, 

poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18 i Nr 34, 

poz. 173) w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz  

art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku  

z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

ｦ Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 

poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123  

i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, 

Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 

905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 

1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, 

Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. 

Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. 

Nr 135, poz. 789) oraz art. 104 ustawy ｦ Kodeks 

”ostę”owania administracyjnego, po rozpatrzeniu 


