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UCHWAŁA NR VI/26/11 
 RADY GMINY KOSTOMŁOTY 

 z dnia 31 stycznia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi 
Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty” dla lokalizacji elektrowni 

wiatrowych wraz z niezbędna infrastrukturą 

Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 
pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z póŝn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. 
zm.), w związku z uchwałą nr XXVIII/137/08 Rady 
Gminy Kostomłoty z 25 listopada 2008 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia zmiany „miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów wsi Wichrów oraz terenów połoşonych 
w południowej części wsi Kostomłoty” dla lokali-
zacji siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infra-
strukturą po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Kostomłoty” 
uchwalonego uchwałą nr L/247/10 Rady Gminy 
Kostomłoty z dnia 29 marca 2010 roku, Rada Gmi-
ny Kostomłoty uchwala, co następuje:  

Rozdział I 

Przedmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę „miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi 
Wichrów oraz terenów połoşonych w południowej 
części wsi Kostomłoty” dla lokalizacji siłowni wia-
trowych wraz z niezbędną infrastrukturą – zwany 
dalej „planem”. 

2. Plan obejmuje obszar obrębu Wichrów –  
o pow. 220,24 ha. 

3. Przedmiotem ustaleń planu jest przezna-
czenie terenów otwartych o funkcji rolniczej na 
lokalizację elektrowni (siłowni) wiatrowych wraz 
z infrastrukturą techniczną oraz układ komunika-
cyjny i wprowadzenie zakazu zabudowy na tere-
nach rolniczych. 

4. Integralną częścią uchwały są załącznik gra-
ficzny nr 1 − rysunek planu w skali 1:2000 przed-
stawiający − „Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz tere-
nów połoşonych w południowej części wsi Ko-
stomłoty” dla lokalizacji siłowni wiatrowych wraz 
z niezbędną infrastrukturą”. 

5. Załącznikami do niniejszej uchwały są po-
nadto: 
nr 2 − „Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia 
uwag złoşonych do projektu planu” oraz 
nr 3 − „Sposób realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleşą do zadań własnych gminy, oraz zasa-
dy ich finansowania zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych”, 
załączniki nr 2 i 3, o których mowa w ust. 5, nie są 
ustaleniami planu. 
 

§ 2. Plan reguluje: 
1) przeznaczenie terenów; 
2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-

czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

7) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu; 

8) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym stanowisk archeologicznych; 

9) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy. 

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne przed- 
stawione na rysunku planu są obowiązującymi 
ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-

czeniu lub sposobie zagospodarowania – ściśle 
określone; 

3) oznaczone symbolami literowymi funkcje tere-
nów; 

4) przebiegi dróg publicznych; 
5) przebiegi dróg wewnętrznych; 
6) istniejąca sieć gazu wysokiego ciśnienia wraz ze 

strefą kontrolowaną szerokości 6,0 m. 
2. Następujące oznaczenia graficzne przed-

stawione na rysunku planu wynikają z przepisów 
odrębnych: 
1) stanowiska archeologiczne; 
2) strefa obserwacji archeologicznej „OW”; 
3) strefa kontrolowana (techniczna) wzdłuş istnie-

jącej sieci gazowej wysokiego ciśnienia. 
3. Oznaczenia niewymienione w ust. 1 i 2 mają 

charakter informacyjny. 

§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
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1) celu publicznym – naleşy przez to rozumieć 
cele publiczne w rozumieniu przepisów usta-
wy o gospodarce nieruchomościami; 

2) działce − naleşy przez to rozumieć działkę 
w rozumieniu ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu 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 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); 

3) elektrowni (siłowni) wiatrowej – naleşy przez 
to rozumieć budowlę składającą się z: – fun-
damentu, − wieşy o konstrukcji rurowej, sta-
nowiącą część budowlaną urządzenia prądo-
twórczego przetwarzającego energię kinetycz-
ną wiatru na energię elektryczną oraz − gon-
doli wraz z generatorem, wirnikiem, z prze-
kładnią lub bez przekładni, − komputerem 
startującym, transformatorem, rozdzielnią 
elektryczną a takşe instalacją alarmową i zdal-
nego sterowania, stanowiące wyposaşenie 
techniczno-technologiczne elektrowni; 

4) zespół elektrowni (siłowni) wiatrowych – na-
leşy przez to rozumieć zespół obsługiwany 
przez jednego operatora (jeden podmiot go-
spodarczy); połączone i współpracujące ze so-
bą elektrownie (siłownie) wiatrowe, stanowią, 
wraz z niezbędnymi urządzeniami technicz-
nymi, całościowy zespół techniczny słuşący 
produkcji energii elektrycznej; 

5) infrastrukturze technicznej – naleşy przez to 
rozumieć podziemne i napowietrzne linie elek-
troenergetyczne i niezbędne techniczne urzą-
dzenia towarzyszące, stacje transformatorowe 
oraz drogi wewnętrzne (dojazdu rolniczego), 
serwisowe i place, zapewniające prawidłowe 
funkcjonowanie elektrowni (siłowni) wiatro-
wych; 

6) klasie drogi – naleşy przez to rozumieć przy-
porządkowanie drodze odpowiednich parame-
trów technicznych, wynikających z cech funk-
cjonalnych; 

7) planie miejscowym – naleşy przez to rozumieć 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, o którym mowa w §1 niniejszej 
uchwały; 

8) powierzchni terenu biologicznie czynnej – na-
leşy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty 
roślinnością lub wodę powierzchniową na 
działce budowlanej; 

9) przepisach odrębnych – naleşy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz zarządzenie i rozporządzenia wo-
jewody; 

10) symbolu terenu − naleşy przez to rozumieć 
numeryczne i literowe bądŝ literowe oznacze-
nie poszczególnych terenów określające ich 
przeznaczenie i moşliwy sposób zagospoda-
rowania określony w niniejszej uchwale; 

11) ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawę 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu 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 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); 

12) terenie – naleşy przez to rozumieć część ob-
szaru planu, wyznaczoną liniami rozgranicza-
jącymi oraz określoną symbolem terenu; 

13) tymczasowe zagospodarowanie terenu – na-
leşy tu rozumieć jako zagospodarowanie 
i uşytkowanie terenu na okres budowy i mon-
taşu elektrowni wiatrowych; 

14) wysokości budowli (elektrowni wiatrowej) – 
naleşy przez to rozumieć maksymalną odle-
głość od podstawy wieşy do końca śmigła 
ustawionego w pionie nad nią; 

15) cenne obszary przyrodnicze – naleşy przez to 
rozumieć obszary poddane ochronie przyrody 
i krajobrazu (parki narodowe i krajobrazowe, 
rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, ob-
szary chronionego krajobrazu i inne), ale takşe 
inne fragmenty przestrzeni kraju, na którym 
występują gatunki i siedliska priorytetowe do 
ochrony w Unii Europejskiej, dotychczas nie 
objęte formami przyrody. 

Rozdział II 

Ustalenia ogólne 

§ 5. 1. Na obszarze planu ustala się następują-
ce przeznaczenie terenów: 
1) tereny lokalizacji elektrowni (siłowni) wiatro-

wych – oznaczone na rysunku planu symbolami 
EW1 – EW2; 

2) tereny rolnicze – oznaczone na rysunku planu 
symbolem R; 

3) tereny leśne – oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZL; 

4) tereny wód powierzchniowych – oznaczone na 
rysunku planu symbolem WS; 

5) tereny dróg publicznych dojazdowych gmin-
nych – oznaczone na rysunku planu symbolem 
KDD; 

6) tereny dróg wewnętrznych (dojazdu rolniczego) 
– oznaczone na rysunku planu symbolem KDW. 

§ 6. 1. Sposób i termin tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 
1) w trakcie budowy, konserwacji i demontaşu elek-

trowni (siłowni) wiatrowych dopuszcza się tym-
czasowe utwardzenie części terenów rolnych, 

2) po zakończeniu robót budowlanych związanych 
budową, konserwacją i demontaşem elektrowni 
(siłowni) wiatrowych tereny, o których mowa 
w pkt. 1 naleşy przywrócić do uşytkowania rol-
nego. 

Rozdział III 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 7. 1. Ustala się obowiązujące zasady ochro-
ny i kształtowania ładu przestrzennego w grani-
cach obszarów objętych planem, zawarte w usta-
leniach szczegółowych. 
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2. Zakazuje się lokalizowania na wieşach elek-
trowni (siłowni) wiatrowych jakichkolwiek nośni-
ków reklamowych. 

3. Wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych: 
1) w obszarze planu nie występują tereny zaliczo-

ne do przestrzeni publicznych; 
2) nie ustala się wymagań odnośnie przestrzeni 

publicznych; 
3) tereny (EW, ZL, R, WS) zaliczane są do terenów 

niezurbanizowanych, nie określa się dla nich 
wymagań wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych. 

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego. 

1. W obszarze planu nie ustala się terenów, 
dla potrzeb określenia dopuszczalnego poziomu 
hałasu w środowisku. 

2. W celu zachowania i ochrony wartości śro-
dowiska i wartości przyrodniczych, wprowadza się 
następujące obostrzenia: 
1) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień 

śródpolnych, przydroşnych i nadwodnych, jeşeli 
nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowo-
dziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbu-
dowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych, 

2) prace ziemne naleşy wykonywać w sposób mi-
nimalizujący zniekształcenie rzeŝby terenu, 

3) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, 
jeşeli zmiany te nie słuşą ochronie przyrody lub 
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej 
lub rybackiej, 

4) zakaz lokalizacji składowisk odpadów i miejsc 
składowania odpadów, 

5) zakaz odprowadzania nieczyszczonych wód 
opadowych z powierzchni dróg, placów do 
gruntu i rowów. 

3. W celu umoşliwienia właściwej eksploatacji, 
zapewnienia warunków bezpieczeństwa oraz 
ochrony środowiska wyznacza się tereny plano-
wanych elektrowni wiatrowych (EW), w których: 
1) obowiązuje zakaz zabudowy nie związanej 

z budową i eksploatacją elektrowni wiatrowych. 
4. Ustala się realizacje farmy wiatrowej po 

przeprowadzeniu analizy przyrodniczo-środowis-
kowej (uwzględniającej ewentualne oddziaływania 
skumulowane przedmiotowej farmy oraz innych 
farm planowanych na terenie gminy Kostomłoty 
i Udanin), sporządzonej w ramach procedury w 
sprawie oddziaływania na środowisko na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 3 paŝdziernika 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póŝn. zmianami). 

5. Wzdłuş istniejącej sieci gazowej wysokiego 
ciśnienia DN300 6,3 MPa relacji Szewce – Ołtaszyn 
– Radakowice – Şarów ustanawia się, określoną na 
rysunku planu, strefę kontrolowaną (strefę tech-
niczną) wyłączoną spod zabudowy, o szerokości 
6,0 m, po 3,0 metry od osi sieci. 

6. Strefa kontrolowana to obszar będący 
w bezpośredniej bliskości gazociągu, słuşący jego 

zabezpieczeniu przed uszkodzeniami ustanowiony 
na czas eksploatacji gazociągu oraz słuşący do 
zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i utrzymania 
w sprawności technicznej. 

7. Strefa kontrolowana została wyznaczona na 
czas istnienia gazociągu. Operator gazociągu ma 
obowiązek kontrolowania wszelkich działań, które 
mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu. 

8. W strefie kontrolowanej nie wolno wznosić 
budynków, urządzać stałych składów i magazynów 
oraz nie wolno podejmować şadnej działalności 
mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas 
eksploatacji. 

9. Obowiązuje oczyszczenie wód opadowych 
w stopniu zapewniającym spełnienie wymogów 
określonych w przepisach szczególnych, przed ich 
wprowadzeniem do odbiornika. 

10. Na terenie objętym planem znajdują się 
urządzenia melioracyjne: rowy melioracji szczegó-
łowych. Teren jest zmeliorowany. Wszystkie 
przedsięwzięcia na gruntach zmeliorowanych na-
leşy uzgadniać w zakresie kolizji z urządzeniami 
melioracyjnymi z Dolnośląskim Zarządem Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. 

11. Naleşy zapewnić prawidłowe funkcjono-
wanie urządzeń melioracyjnych. 

12. Na odprowadzenie wód opadowych do 
urządzeń melioracyjnych naleşy uzyskać pozwole-
nie wodno prawne. 

13. Sytuując nowe zainwestowanie w sąsiedz-
twie istniejących rowów melioracyjnych naleşy 
zachowywać powierzchnie biologicznie czynne 
w pasie o szerokości co najmniej 10 metrów od 
linii rozgraniczającej terenu wód powierzchnio-
wych. 

14. Istniejąca zieleń przydroşna – do zachowa-
nia, jeşeli nie wymagane są wycięcia związane 
z poszerzaniem korony dróg lub zapewnieniem 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

15. System gospodarowania odpadami – 
zgodnie z planem gospodarki odpadami gminy – 
oparty jest na gminnym składowisku odpadów. 

16. Na terenach rolnych i leśnych – jeşeli usta-
lenia szczegółowe nie stanowią inaczej − ustala się 
zakaz sytuowania nowej zabudowy kubaturowej. 
Nie dotyczy to istniejącej infrastruktury telekomu-
nikacyjnej (urządzeń i sieci) oraz jej rozbudowy 
wraz z masztami i antenami dostępu radiowego. 

17. W odniesieniu do lokalizacji elektrowni 
wiatrowych ustala się: 
1) obowiązek lokalizowania elektrowni wiatrowych 

z zachowaniem odległości co najmniej 1000 m 
od terenów przeznaczonych na stały pobyt lu-
dzi, w celu spełnienia warunków wynikających 
z norm poziomów hałasu ustalonych w obowią-
zujących przepisach dla zabudowy mieszkanio-
wej i zagrodowej, zabezpieczenia środowiska 
przed emisją fal elektromagnetycznych, poraşe-
niem prądem i ładunkami elektrostatycznymi; 

2) obowiązek szczegółowego rozpoznania geo-
technicznych warunków posadowienia elek-
trowni wiatrowych, poprzez opracowanie do-
kumentacji geotechnicznej stanowiącej załącz-
nik do projektu budowlanego elektrowni; 

3) obowiązek prowadzenia robót budowlanych 
w sposób minimalizujący uszkodzenia 
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wierzchniej warstwy gleby oraz obowiązek 
przywrócenia pierwotnego stanu terenu; 

4) obowiązek zdjęcia warstwy humusowej pod-
czas budowy elektrowni wiatrowych i obiek-
tów towarzyszących oraz wykorzystanie jej do 
nasadzeń zieleni lub rekultywacji innych tere-
nów; 

5) obowiązek wywozu odpadów technologicz-
nych i budowlanych i ich utylizacji, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami lokalnymi i 
przepisami ustawy o odpadach; 

6) obowiązek prowadzenia monitoringu wpływu 
realizacji elektrowni wiatrowych na środowi-
sko, w tym na awifaunę (migracje i miejsca 
lęgowe ptaków); 

7) zakres, zasięg i czas trwania prowadzonego 
monitoringu, a takşe sposób i zakres kompen-
sacji stwierdzonych w wyniku prowadzonego 
monitoringu szkód wywołanych funkcjono-
waniem zespołu elektrowni wiatrowych naleşy 
uzgodnić z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska; 

8) sytuować urządzenia budowlane i inne bu-
dowle towarzyszące elektrowniom wiatrowym 
na wyznaczonych obszarach EW; 

9) występujące na terenach lokalizacji elektrowni 
wiatrowych urządzenia drenarskie i meliora-
cyjne naleşy zachować, a w przypadku kolizji 
z projektowanymi urządzeniami parku elek-
trowni wiatrowych naleşy przebudować istnie-
jącą sieć melioracyjną w uzgodnieniu z jej ge-
storem, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

10) obowiązek zachowania minimum 10,0 m pasa 
powierzchni biologicznie czynnej od cieków 
powierzchniowych, zagospodarowany w spo-
sób umoşliwiający pełnienie funkcji biofiltra; 

11) obowiązek zachowania minimum 100 m odle-
głości (optymalnie 150 m – 200 m) od cennych 
obszarów przyrodniczych. 

§ 9. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej ustala się: 
1) dla terenu lokalizacji wieşy elektrowni wiatro-

wej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
EW2 (dot. elektrowni wiatrowych znajdujących 
się w poblişu stanowiska archeologicznego) 
obowiązują ustalenia dotyczące ochrony zabyt-
ków archeologicznych zawarte w pkt. 6; 

2) dla wskazanych na rysunku planu miejscowego 
chronionych stanowisk archeologicznych oraz 
w ich bezpośrednim sąsiedztwie wszelka dzia-
łalność inwestycyjna musi być poprzedzona 
wyprzedającymi inwestycję ratowniczymi ba-
daniami archeologicznymi a prace ziemne pro-
wadzone zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) ustalenia dotyczące ochrony stanowisk arche-
ologicznych stosuje się równieş w przypadku 
zagospodarowania tymczasowego wymagają-
cego prowadzenia robót ziemnych; 

4) na obszarze planu podlegają ochronie następu-
jące udokumentowane stanowiska archeolo-
giczne: 

1. Kostomłoty stan. 
3/42 3/42/81-24 

AZP 
81-24 

Ślad osadnictwa − póŝne średniowiecze 

2. Kostomłoty stan. 
3/42 3/42/81-24 

AZP 
81-24 

Osada ludności kultury przeworskiej okresu wpływów rzymskich Ślad osad-
nictwa neolitycznego Ślad osadnictwa ludności kultury łuşyckiej datowany  
na ep. brązu okres halsztacki Ślad osadnictwa − póŝne średniowiecze 

3. Wichrów stan 4/44 
4/44/81-24 

AZP 
81-24 

Ślad osadnictwa − ep. kamienia Ślad osadnictwa − pradzieje 

 

5) dla całego obszaru objętego planem wprowadza 
się strefę OW ochrony konserwatorskiej dla 
ochrony zabytków archeologicznych; dotyczy to 
obszarów o zachowanych reliktach intensywne-
go pradziejowego i historycznego osadnictwa, 

6) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w obrębie 
strefy OW podlegają następującym ustaleniom: 
a) wymagane jest uzgodnienie z Dolnośląskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
zamierzeń inwestycyjnych w zakresie prac 
ziemnych oraz przeprowadzenie stałego 
nadzoru i ratowniczych badań archeologicz-
nych za pozwoleniem Dolnośląskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków, 

b) szczegółowy tryb postępowania (w tym np. 
uwarunkowanie przeprowadzenia wstępne-
go rozpoznania metodami nieinwazyjnymi i 
sondaşowymi) zostanie określony na etapie 
uzgodnienia projektu, 

c) pozwolenie na prace archeologiczne naleşy 
uzyskać przed pozwoleniem na budowę, 
a dla robót nie wymagających pozwolenia 
na budowę – przed złoşeniem zgłoszenia 

budowy obiektu lub wykonania robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę. 

§ 10. 1. Obowiązujące zasady zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów: 
1) określa się granice GZWP nr 319 „Subzbiornik 

Prochowice – Środa Śląska” oznaczone na ry-
sunku planu, 

2) obiekty o wysokości równej i większej od 50 m. 
npt. podlegają, przed wydaniem decyzji o po-
zwoleniu na budowę, zgłoszeniu do Szefostwa 
Słuşby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, 

3) dla elektrowni wiatrowych jako przeszkód lotni-
czych o wysokości ponad 100 m nad poziom te-
renu obowiązuje: 
a) oznakowanie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
b) uzgodnienie lokalizacji elektrowni wiatro-

wych, ich wysokości oraz sposobu oznako-
wania przeszkodowego na etapie projektu 
budowlanego z Urzędem Lotnictwa Cywil-
nego oraz z Szefostwem Słuşby Ruchu Lot-
niczego Sił Zbrojnych RP, wraz z podaniem 
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dokładnych współrzędnych geograficznych 
lokalizacji elektrowni wiatrowych w układzie 
WGS-84, rzędnych posadowienia w m n.p.m. 
oraz wysokości turbin przy najwyşszym po-
łoşeniu łopat w m n.p.m., 

c) powiadomienie Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
oraz Szefostwa Słuşby Ruchu Lotniczego  
Sił Zbrojnych RP, z co najmniej dwumie-
sięcznym wyprzedzeniem, o przewidywa-
nych terminach: 
− ukończenia budowy inwestycji, 
− ukończenia budowy inwestycji, 

d) w powiadomieniu, o którym mowa w ppkt. c), 
naleşy równieş podać wszystkie dane 
o powstałych przeszkodach, zgodnie z wy-
mogami określonymi w obowiązujących 
przepisach w sprawie sposobu zgłaszania 
oraz oznakowania przeszkód lotniczych, ce-
lem umoşliwienia wydania informacji dla za-
łóg statków powietrznych o powstaniu prze-
szkód lotniczych. 

2.  rzy lokalizacji siłowni wiatrowych ustala się 
obowiązek zachowania minimalnych odległości 
w stosunku do wieş siłowni wiatrowych : 
1) 1000 metrów – od zabudowy przeznaczonej na 

stały pobyt ludzi, 
2) 350 metrów – od zabudowy kubaturowej nie 

będącej przeznaczoną na stały pobyt ludzi, 
3) 350 metrów – od innych wieş elektrowni wia-

trowych, 
4) 25 metrów – od sieci gazowych wysokiego ci-

śnienia DN 300 (6,3 Mpa), 
5) 40 metrów – od pasa dróg gminnych KDD, 
6) 125 metrów – od pasa autostrady A-4, 
7) 10 metrów – od granicy terenów wód po-

wierzchniowych WS. 

Rozdział IV 

Ustalenia szczegółowe 

§ 11. EW1–EW2 
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami EW 1 ( obręb Wichrów dz. nr 5/6), EW 2 
(obręb Wichrów dz. nr 17/2) ustala się przeznacze-
nie – tereny lokalizacji elektrowni (siłowni) wia-
trowych. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, usta-
la się lokalizację wieş elektrowni wiatrowych (si-
łowni) wraz z urządzeniami i infrastrukturą towa-
rzyszącą. 

3. W obszarze planu zakazuje się lokalizacji 
dodatkowych elektrowni wiatrowych oprócz wy-
znaczonych w planie. 

4. W przypadku lokalizacji elektrowni wiatro-
wych na terenach o których mowa w ust. 1, do-
puszcza się w ramach kaşdego z terenów lokaliza-
cję elektrowni na działce o powierzchni nie więk-
szej niż 2880 m2 − łącznie z obszarem zabudowy 
drogami serwisowymi i placami, z obowiązkiem 
pozostawienia pozostałego terenu jako rolniczego. 

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, do-
puszcza się lokalizację podziemnych i nadziem-
nych sieci i urządzeń infrastruktury elektroenerge-
tycznej oraz placów i dróg wewnętrznych, związa-
nych z eksploatacją elektrowni wiatrowej. 

6. Ustala się wysokość budowli, o których 
mowa w ust. 2: 
1) nie większą niş 170 metrów – dla konstrukcji 

wieşy; 
2) nie większą niş 210 metrów – przy najwyşszym 

połoşeniu łopat wirnika. 
7. Ustala się obowiązek realizacji zespołu elek-

trowni wiatrowych, w kolorze pastelowym z mate-
riału nie odblaskowego. 

8. Ustala się: 
1) dopuszcza się umieszczanie na konstrukcji elek-

trowni wiatrowej symbolu producenta oraz lo-
go inwestora; 

2) obowiązek zabezpieczenia odgromowego; od-
powiednie zabezpieczenie przed poraşeniem 
prądem elektrycznym; 

3) obowiązek wyposaşenia elektrowni wiatrowych 
w znaki przeszkodowe, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi oznakowania przeszkód lotniczych; 

4) zakaz stosowania oświetlenia wieş elektrowni 
wiatrowych, powodujących nadmierne pod-
świetlenia tła, zmniejszającego zasięg światła 
znaków nawigacyjnych oraz przypominającego 
znaki nawigacyjne; 

5) nakaz stosowania fabrycznie nowych elektrowni 
wiatrowych; 

6) dopuszcza się stosowanie ogrodzenia terenów 
elektrowni wiatrowych. 

9. Obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 17 
pkt. 10. 

§ 12. R 
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem R, ustala się przeznaczenie – użytko-
wanie rolnicze. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, usta-
la się: 
1) zakaz zabudowy przeznaczonej na stały pobyt 

ludzi; 
2) w obrębie terenów przyległych do elektrowni 

wiatrowych (do 50 metrów od kaşdego z tere-
nów), dopuszcza się przekroczenie przez rzut 
poziomy śmigła granic terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami EW1–EW2, pod wa-
runkiem wykazania prawa do władania tym te-
renem przez inwestora; 

3) moşliwość realizacji infrastruktury technicznej 
elektrowni wiatrowej, placów, związanych 
z eksploatacją elektrowni wiatrowej oraz pod-
ziemnych i nadziemnych sieci i urządzeń infra-
struktury elektroenergetycznej i technicznej nie 
związanej z funkcjonowaniem elektrowni wia-
trowej, zgodnie z wymogami obowiązujących 
w tym zakresie norm i odrębnych przepisów 
branşowych, 

4) moşliwość lokalizacji masztów z urządzeniami 
do pomiaru kierunku i prędkości wiatru. 

3. Dopuszcza się równieş wykorzystanie tere-
nu pod budowę tymczasowych placów i dróg 
montaşowych, związanych z budową, konserwacją 
i demontaşem elektrowni wiatrowych. 

4. Po zakończeniu robót budowlanych i mon-
taşowych, związanych z realizacją elektrowni wia-
trowych, obowiązuje przywrócenie stanu terenu, 
umoşliwiającego kontynuację rolniczego uşytko-
wania. 
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5. Dopuszcza się przeprowadzenie dróg – pu-
blicznych i wewnętrznych lub poszerzanie pasów 
dróg istniejących. 

6. Obowiązują ustalenia zawarte w §8 ust. 13. 

§ 13. WS 
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem WS, ustala się przeznaczenie – tereny 
wód powierzchniowych − cieków i zbiorników 
wodnych. 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem WS znajdują się rowy melioracji szcze-
gółowej R-G1, R-G2, R-D, R-D2. Na terenie objętym 
planem znajdują się grunty zdrenowane. 

3. Naleşy zapewnić prawidłowe funkcjonowa-
nie urządzeń melioracji szczegółowej. 

4. W przypadku zmiany sposobu uşytkowania 
gruntów odwadnianych przez urządzenia meliora-
cyjne, ze sposobu rolniczego na budowlany,  
w przypadku znacznego spływu wód opadowych 
w krótkim czasie naleşy opracować koncepcję 
przebudowy urządzeń melioracyjnych, uwzględ-
niającą nowe warunki hydrologiczne. 

5. Dopuszcza się zarurowanie rowów meliora-
cji szczegółowej. 

§ 14. ZL 
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem ZL, ustala się przeznaczenie – teren 
leśny. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1., 
ustala się: 
1) zakaz zabudowy. 

§ 15. KDD 
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KDD, ustala się przeznaczenie – drogi 
publiczne gminne (droga 107288 D relacji Sam-
borz – Wichrów). 

2. Istniejąca droga gminna klasy dojazdowej – 
szerokość jezdni 6,0 m. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, usta-
la się moşliwość realizacji podziemnych i nad-
ziemnych sieci i urządzeń infrastruktury elektro-
energetycznej. 

4. Szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 m. 

§ 16. KDW 
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KDW, ustala się przeznaczenie – drogi 
wewnętrzne (drogi dojazdu rolniczego). 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, usta-
la się moşliwość realizacji podziemnych i nad-
ziemnych sieci i urządzeń infrastruktury elektro-
energetycznej. 

3. Szerokość w liniach rozgraniczających od 
4,0 m do 11,0 m. 

4. Na łukach drogi dopuszcza się szerokość 
w liniach rozgraniczających 15, 0 m. 

§ 17. 1. Obowiązujące parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu oznaczonego symbolami EW1–EW2: 
1) w okolicy miejscowości Wichrów na terenach 

otwartych, ustala się lokalizację wieş elektrowni 
wiatrowych w ilości 2 obiektów, oznaczonych 

na rysunku planu symbolem EW, tworzących 
jeden zespół elektrowni (siłowni) wiatrowych, 

2) dla zespołu elektrowni (siłowni) wiatrowych 
obowiązują następujące ustalenia: 
a) obowiązuje ujednolicona kolorystyka elek-

trowni wiatrowych, 
3) lokalizacja elektrowni wiatrowych oraz towarzy-

szącej infrastruktury, o której mowa w § 11  
ust. 2, musi być zgodna z obowiązującymi prze-
pisami szczególnymi, w tym w zakresie dopusz-
czalnego poziomu hałasu, wibracji i promie-
niowania, co naleşy udokumentować na etapie 
uzyskiwania pozwolenia na budowę, w trybie 
wymaganym właściwymi przepisami związa-
nymi z ochroną środowiska i zdrowia ludzi, 

4) ustala się następujące warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu przeznaczonego pod 
lokalizację elektrowni wiatrowej: 
a) zabudowa dopuszczalna na wydzielonych 

działkach budowlanych z nieruchomości, na 
której zlokalizowano elektrownię wiatrową, 
zgodnie z § 11 ust. 3, 

b) powierzchnia terenu przeznaczonego pod 
zabudowę elektrowni wiatrowej: 1500 m2 – 
2000 m2, 

5) kolorystyka elektrowni wiatrowych powinna 
sprzyjać ograniczeniu zasięgu ich oddziaływa-
nia na krajobraz. 

§ 18.  
1. Obowiązujące zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości: 
1) moşliwość wtórnych podziałów geodezyjnych, 

związanych z planowanym zagospodarowa-
niem ustalonym w planie, 

2) dopuszczalne wydzielenie działek związanych 
z elektrowniami wiatrowymi: 
a) maksymalna wielkość nowo wydzielanej 

działki: 2880 m2, 
3) dopuszczalne wydzielenia geodezyjne pod nie-

zbędną infrastrukturę, w tym: 
a) minimalna szerokość pasa drogowego dróg 

eksploatacyjnych: 4,0 m, 
4) proponowane linie podziału terenu przedstawia 

rysunek planu. 
Rozdział V 

Ustalenia zasad modernizacji,  
rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej 

§ 19. KDD 
1. Istniejący odcinek drogi gminnej  

nr 107288D relacji Samborz − Wichrów – droga 
dojazdowa, jednojezdniowa, dwupasowa. 

2. Ustala się dla odcinków istniejących dróg: 
1) poszerzenia linii rozgraniczających – jak 

w rysunku planu; 
2) przekrój drogowy w granicach terenów nieza-

inwestowanych. 
3. Obejmuje się ochroną wartościową zieleń 

przydroşną. 
4. Dopuszcza się moşliwość prowadzenia sieci 

uzbrojenia podziemnego w liniach rozgraniczają-
cych pasa drogi. 
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§ 20. 1. Ustala się przyłączenie zespołu elek-
trowni (siłowni) wiatrowych do publicznego ukła-
du zasilania elektroenergetycznego, zgodnie z wa-
runkami podanymi przez zarządzającego siecią. 

2. Energia wytwarzana w siłowniach wiatro-
wych będzie przesyłana projektowanymi liniami 
kablowymi SN(WN) do planowanej poza obszarem 
opracowania stacji SN/WN (GPO – Główny Punkt 
Odbioru) i dalej liniami kablowymi WN do istnieją-
cego GPZ (Głównego Punktu Zasilania) wskazane-
go przez zarządcę sieci. Dopuszcza się równieş 
przesył wytwarzanej energii liniami kablowymi SN 
bezpośrednio do istniejącego GPZ wskazanego 
przez zarządcę sieci. 

3. Wariantowo, dopuszcza się przesył wytwa-
rzanej energii liniami kablowymi SN do projekto-
wanej stacji rozdzielczej SN/SN, zlokalizowanej 
w sąsiedztwie jednej z elektrowni wiatrowych, 
dalej liniami kablowymi SN do GPO zlokalizowa-
nego poza obszarem planu; następnie liniami WN 
do GPZ wskazanego przez zarządcę sieci. 

4. Projektowane sieci infrastruktury technicznej 
będą prowadzone w liniach rozgraniczających 
wszystkich dróg lub na terenach rolnych otwartych. 

5. Dopuszcza się moşliwość realizacji pod-
ziemnych i nadziemnych sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej, zgodnie z wymogami obo-
wiązujących w tym zakresie norm i odrębnych 
przepisów branşowych na całym obszarze objętym 
planem, po uprzednim uzyskaniu zgody właścicie-
la/władającego terenem. 

6. Kablowe sieci infrastruktury technicznej bę-
dą prowadzone w liniach rozgraniczających istnie-
jących i projektowanych dróg publicznych dojaz-
dowych oraz istniejących i projektowanych dróg 
wewnętrznych lub na terenach rolnych otwartych. 

7. Dopuszcza się moşliwość realizacji pod-
ziemnych i nadziemnych sieci i urządzeń infra-
struktury elektroenergetycznej, zgodnie z wymo-
gami obowiązujących w tym zakresie norm 
i odrębnych przepisów branşowych na całym ob-
szarze objętym planem, po uprzednim uzyskaniu 
zgody właściciela/władającego terenem. 

8. Linie i urządzenia elektroenergetyczne, 
związane z odprowadzeniem wytworzonej przez 
turbiny wiatrowe energii elektrycznej do sieci 
przesyłowej, powinny spełniać warunki techniczne 
określone przez zarządzającego siecią. 

9. Występujące w granicach obszarów obję-
tych planem linie elektroenergetyczne średnich 
i wysokich napięć oraz telekomunikacyjne – do 
zachowania, z moşliwością ich przebudowy i roz-
budowy. 

10. Dopuszcza się rozbudowę sieci elektro-
energetycznej w formie linii kablowych i napo-
wietrznych oraz budowę stacji transformatoro-
wych. 

11. Projektowane oraz modernizowane sieci 
elektroenergetyczne prowadzić wzdłuş układów 
komunikacyjnych, tj. terenów ogólnie dostępnych 
dla prowadzenia sieci infrastruktury technicznej. 
Dopuszcza się ułoşenie podziemnej sieci teletech-
nicznej – kabli sterowania, automatyki i transmisji 
danych oraz budowę stacji transformatorowych. 

12. Dla istniejącego gazociągu wysokiego ci-
śnienia relacji Szewce – Ołtaszyn – Radakowice – 

Şarów o śr. nominalnej DN 300 oraz ciśn. nomi-
nalnym PN 6,3 MPa zakazuje się zabudowy w stre-
fie ochronnej 25 m licząc od gazociągu. 

13. Ustala się obowiązek uzgodnienia z opera-
torem sieci gazowej, lokalizacji obiektów wzdłuş 
strefy ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na 
budowę. 

14. Dla istniejącego gazociągu wysokiego ci-
śnienia DN300 6,3 MPa relacji Szewce – Ołtaszyn – 
Radakowice – Şarów ustala się strefę kontrolowa-
ną (techniczną) w wielkości 6,0 m (po 3,0 m od osi 
gazociągu). 

15. Wszelką działalność, sposób zagospoda-
rowani, lokalizację obiektów w obrębie i wzdłuş 
strefy kontrolowanej naleşy uzgodnić z operato-
rem gazociągu. 

16. W strefie kontrolowanej sieci gazowej wy-
sokiego ciśnienia operator sieci jest uprawniony 
do zapobiegania działalności mogącej mieć nega-
tywny wpływ na jej trwałość i prawidłową eksplo-
atację. 

17. Dla strefy kontrolowanej (technicznej) 
ustala się następujące zasady zagospodarowania: 
1) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów, 
2) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu 

do sieci infrastruktury technicznej oraz swo-
bodnego przemieszczania się wzdłuş gazociągu, 

3) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego 
uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na 
warunkach określonych prze operatora gazo-
ciągu, 

4) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4,0 m 
(po 2,0 m od osi gazociągu) − zagospodarowa-
nie terenu zielenią niską, 

5) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagro-
zić trwałości gazociągu podczas eksploatacji. 

18. Sposób zabezpieczenia istniejącego gazo-
ciągu w miejscu skrzyşowania z projektowanymi 
bądŝ modernizowanymi drogami naleşy uzgodnić 
z operatorem gazociągu przed uzyskaniem pozwo-
lenia na budowę. 

19. Na obszarze objętym planem zakłada się 
utrzymanie istniejącej infrastruktury telekomunika-
cyjnej (urządzeń i sieci) oraz jej rozbudowę wraz 
z masztami i antenami dostępu radiowego. 

§ 21. 1. Dopuszcza się przebudowę istnieją-
cych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej. 

2. Ewentualna przebudowa, o której mowa w 
ust. 1, spowodowana m.in. usunięciem kolizji ist-
niejących urządzeń i sieci infrastruktury z projek-
towanym zagospodarowaniem, związanym z reali-
zacją elektrowni wiatrowych, dopuszczalne za zgo-
dą i na warunkach ustalonych. 

Rozdział VI 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 22. 1. Ustala się stawkę procentową dla te-
renów oznaczonych symbolem EW, na podstawie 
której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy, w wysokości 20%. 

2. Dla pozostałych terenów ustala się stawkę 
procentową, na podstawie której ustala się opłatę, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysoko-
ści 10%. 
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§ 23. W obszarze objętym zmianą planu, tracą 
moc ustalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz 
terenów połoşonych w południowej części wsi 
Kostomłoty zatwierdzonego uchwałą nr XV/65/07 
Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 listopada 2007 r. 
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2008r. Nr 34, 
 poz. 470). 

§ 24. Zmiana przepisów szczególnych związa-
nych z treścią ustaleń planu nie powoduje potrze-
by zmiany ustaleń jeşeli w sposób nie budzący 

wątpliwości moşna je dostosować do nowego 
stanu prawnego, bez uszczerbku co do ich istoty. 

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Kostomłoty. 

§ 26. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Janina Gawlik 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/26/11 
Rady Gminy Kostomłoty z dnia  
31 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/26/11 
Rady Gminy Kostomłoty z dnia  
31 stycznia 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu 

1. Stwierdza się zgodność „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi 
Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty” dla lokalizacji siłowni wia-
trowych wraz z niezbędną infrastrukturą z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Kostomłoty”, uchwalonego uchwałą nr L/247/10 Rady Gminy Ko-
stomłoty z dnia 29 marca 2010 roku. 

2. Po wyłoşeniu do publicznego wglądu projektu „miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty” dla 
lokalizacji siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko, w dniach od 19 października 2010 r. do 10 listopada 2010 r., wpłynęła jedna uwaga, dotycząca 
rozwiązań projektowych przedstawionych w planie. 

3. Zgłoszona do projektu planu w dniu 25 listopada 2010 r. uwaga została przez Wójta Gminy Ko-
stomłoty rozpatrzona w następujący sposób: 

Uwaga pierwsza: Wniosek o odsunięcie miejsc lokalizacji elektrowni (siłowni) wiatrowych od auto-
strady A4 na taka odległość, aby w przypadku katastrofy budowlanej elektrowni promień raşenia nie 
obejmował pas autostrady. Bez oznaczenia nieruchomości. 

Odnośnie uwagi pierwszej. 
Dla autostrady A4 przewidziane zostały trzy strefy oddziaływania na przyległe środowisko: 
I – 20 m obszar oddziaływań ekstremalnych, w którym mogą znaleŝć się wyłącznie pasy zieleni izo-

lacyjnej, 
II – 50 m tzw. strefa zagrożeń, w której moşe znaleŝć się infrastruktura związana z autostradą, tech-

niczne urządzenia ochrony środowiska. Obszar ten nie powinien być wykorzystywany do celów miesz-
kalnych, moşe być natomiast wykorzystywany do określonej produkcji rolnej oraz działalności usługo-
wej o charakterze produkcyjnym, 

III – 150 m tzw. strefa uciążliwości, odnosząca się głównie do klimatu akustycznego; w obszarze 
tym budynki mieszkalne powinny być chronione za pomocą rozwiązań technicznych; nie powinno się 
lokalizować upraw warzyw i ogródków działkowych. W §10 ust. 2 pkt. 6 planu ustalono, şe przy lokaliza-
cji siłowni wiatrowych ustala się obowiązek zachowania minimalnych odległości w stosunku do wieş 
siłowni wiatrowych: 125 metrów – od pasa autostrady A-4. 

Na rysunku planu Wichrowa EW1znajduje się 165 m, a EW2 135 m od autostrady A4. W świetle 
przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 
z póŝn. zmianami w art. 43 przewiduje się odl. 50 m od zewnętrznej krawędzi jezdni dla sytuowania 
obiektów budowlanych. 

Projekt planu został uzgodniony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we 
Wrocławiu bez uwag. W uzasadnieniu napisano, şe ustalenia mpzp zapewniają wymagany poziom bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, przepustowości drogi, ładu przestrzennego, klimatu akustycznego. 

Wobec powyższego uwaga nie została przyjęta przez Wójta Gminy Kostomłoty. 
Uwaga druga: Wniosek o odsunięcie miejsc lokalizacji elektrowni (siłowni) wiatrowych od terenów 

leśnych (ZL) na odległość co najmniej 200 metrów. Bez oznaczenia nieruchomości. 
Odnośnie uwagi drugiej. 
W świetle art. 17 pkt.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŝn zmianami, wójt gminy sporządza projekt planu miej-
scowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a uzgodnienie z zarządem województwa 
dotyczy odpowiednich zadań samorządowych. "Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania 
elektrowni wiatrowych na nietoperze, wersja II, grudzień 2009" nie są dokumentem prawnie obowiązu-
jącym. Tereny zadrzewień wyznaczone w obu planach oznaczone symbolem ZL nie są lasami to enklawy 
zadrzewień śródpolnych. Ponadto w uchwale zastosowano obowiązujące przepisy prawne normujące 
odległość budynku od ściany lasu nie mniejszą niş 12 m zgodnie z § 271 pkt 8 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki mieszkalne i ich usytuowanie (Dz. U. z 12 kwietnia 2002 r. Nr 75 poz. 690 z póŝn. zmianami). 

W planie Wichrowa najblişej terenów oznaczonych symbolem ZL połoşona jest elektrownia wiatro-
wa EW2 w odległości 145 metrów. 
Jednocześnie mając na uwadze: 
• wyniki obserwacji (screening), 
• fakt, iş obszary objęte planami zgodnie z zapisami „Ekspertyzy chiropterologicznej dla określenia 

przyrodniczych uwarunkowań lokalizacji elektrowni wiatrowych w województwie dolnośląskim” są 
obszarami o mniejszym znaczeniu dla populacji nietoperzy, 

• analizowane obszary w ww. opracowaniu zostały określone jako obszary, gdzie liczba stanowisk nie-
toperzy jest niewielka lub niezbadana 
− pojedyncze mało liczne zimowiska, 
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− średnio liczne kolonie rozrodcze nocka duşego i gacka brunatnego / gacka szarego, 
− nieliczne kolonie mroczka póŝnego, nocka rudego, nocka wąsatka/nocka Brandta, 
− nieliczne powierzchnie leśne słuşące jako şerowiska, szczególnie w poblişu doliny Odry, 
− moşliwy korytarz migracyjny wzdłuş kompleksów leśnych i doliny Odry 
przy uwzględnieniu wymagań odnośnie lokalizacji elektrowni wiatrowych zawartych w „Studium 
przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim” opra-
cowanego przez Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, naleşy stwierdzić z duşym prawdopodobień-
stwem, şe realizacja na analizowanym terenie projektów z zakresu energetyki odnawialnej nie wy-
wrze istotnego negatywnego wpływu na liczebność i skład gatunkowy nietoperzy. Oba projekty planu 
zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. 

Wobec powyższego uwaga nie została przyjęta przez Wójta Gminy Kostomłoty. 
Uwaga trzecia: Wniosek o wprowadzenie ustalenia w treści: „Obowiązek stosowania fabrycznie 

nowych urządzeń technicznych stanowiących integralna część elektrowni (siłowni) wiatrowej, w tym 
w szczególności turbin”. Bez oznaczenia nieruchomości. 

Odnośnie uwagi trzeciej. 
Zgodnie z wnioskiem wójta gminy Kostomłoty w ustaleniach planu wprowadzono zapis 

o obowiązku stosowania nowych urządzeń technicznych dla elektrowni wiatrowych w § 11 ust. 8 pkt 5. 
Wobec powyższego uwaga została przyjęta przez Wójta Gminy Kostomłoty. 
4. Rada Gminy uznając za uzasadnione stanowisko Wójta Gminy nie uwzględnia uwagi pierwszej 

i drugiej oraz w całości uwzględnia uwagę trzecią. 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/26/11 
Rady Gminy Kostomłoty z dnia  
31 stycznia 2011 r. 

 
Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w planie  

oraz zasady ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 113, ust. 2 
pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmiana-
mi), Rada Gminy Kostomłoty rozstrzyga, co następuje: 

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań samo-
rządu na obszarze objętym sporządzeniem „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty” dla lokalizacji 
siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą, nie występują. 

2. Budowa dróg wewnętrznych (dojazdu rolniczego) placów, sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, tymczasowych placów i dróg montaşowych, związanych z realizacją elektrowni wiatrowych na-
leşy do zadań inwestora realizującego zespół elektrowni wiatrowych. 
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UCHWAŁA NR I/8/2011 
 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ŚLĘZA – OŁAWA W STRZELINIE 

 z dnia 2 lutego 2011 r. 

w sprawie planu finansowego „Związku Międzygminnego Ślęza – Oława” na rok 2011  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 w związku 
z art. 69 i 73 (a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 
poz.1591 tekst jednolity z póŝniejszymi zmianami), 
art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 
poz. 1240) i § 11 pkt. 6 Statutu celowego Związku 
Gmin pod nazwą: „Związek Międzygminny Ślęza– 
Oława”, Zgromadzenie „Związku Międzygminnego 
Ślęza – Oława” w Strzelinie uchwala, co następuje:  

§ 1.  
1) Ustala się dochody Związku Międzygminnego 

Ślęza – Oława w Strzelinie na 2011 rok w wyso-
kości 4 472 512 zł, z tego:  
• dochody bieşące – 489 888 zł,  
• dochody majątkowe – 3 982 624 zł. 
Prognozowane dochody według ŝródeł oraz 
działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji 
budşetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 


