
 NR XXV/197/2020 
RADY GMINY  

z dnia 24  2020 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 
elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ  

na terenie gminy  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 
110 kV GPZ Hajduki – GPZ  na terenie gminy  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) oraz  nr XIV/120/2016 Rady Gminy  z dnia 31 marca 
2016r. w sprawie  do  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 
elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ  na terenie gminy  stwierdza 
i uchwala co  

 I. 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Stwierdza   uchwalany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego linii 
elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ  na terenie gminy  nie narusza 

 Studium  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  
uchwalonego  nr VI/43/15 Rady Gminy w  z dnia 28 maja 2015 roku. 

2. Uchwala  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ 
Hajduki – GPZ  na terenie gminy  w granicach  na  nr 1  

3.    

1)  nr 1,  arkusze od 1 do 14,  rysunek planu w skali 1:2000   
  

2)  nr 2 -  o sposobie rozpatrzenia uwag; 

3)  nr 3 -  o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które  do   gminy oraz o zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2.   w niniejszym planie  

1) teren –  obszaru  planem wyznaczona liniami  oznaczona symbolem 
literowym i  liczbowym; 

2) zabudowa – jeden budynek lub  budynków wraz z budowlami   budynków; 

3) budowla   budynku – wiata lub zasiek zadaszony o funkcjach  dopuszczonych 
na terenie; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy -  przez to     w jakiej  
  zabudowa, mierzona od  jezdni drogi  do  lub od linii 

 teren i  

5) linia 110 kV –  przez to     o  znamionowym 
110 kV relacji GPZ Hajduki – GPZ  

6) pas technologiczny linii 110 kV –  przez to  pas  do posadowienia, przebudowy, 
 eksploatacji i konserwacji tej linii; 

7) przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie  na terenie; 



8) przeznaczenie dopuszczalne – przeznaczenie inne  podstawowe, dopuszczone na warunkach 
 w planie; 

9) sieci infrastruktury technicznej – przewody  i kanalizacyjne,  linie 
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne wraz z   do ich funkcjonowania. 

10) przepisach  -  przez to  aktualne przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 
 Wojewody,  Sejmiku Województwa oraz  Rady Gminy w  

§ 3. 1.  oznaczenia graficzne rysunku planu  ustaleniami  

1) granica obszaru  planem; 

2) linie  tereny  sposobie zagospodarowania; 

3) pas technologiczny o  20 m dla linii napowietrznej WN; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

5) symbol literowy przeznaczenia terenu, numer  

6) wymiarowanie podane w metrach; 

7) przeznaczenie podstawowe terenów. 

2.  oznaczenia graficzne umieszczone na rysunku planu   jako informacyjne. 

§ 4. W planie nie   

1) zasad ochrony krajobrazów kulturowych, ze  na brak takich krajobrazów; 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego   
obszarów osuwania  mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych  w audycie krajobrazowym 
oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa ze na brak takich terenów 
i obszarów; 

3)  zasad oraz warunków scalania i    niniejszym planem, ze 
 na brak potrzeby wyznaczania takich zasad oraz warunków; 

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania,  i  terenów, ze  na 
brak potrzeby wyznaczania takich sposobów. 

§ 5. 1. Dla obszaru    ustala  

1) przeznaczenie terenów o  zasadach zagospodarowania wyznaczonych liniami  

a) E – tereny infrastruktury technicznej linii 110 kV; 

b) KDG – tereny dróg publicznych -  

c) KDZ – tereny dróg publicznych - zbiorczych; 

d) KK – teren komunikacji kolejowej. 

2)  inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2004 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

a)   linii 110 kV w granicach jej pasa technologicznego; 

b)   innych sieci zgodnie z ustaleniami niniejszego planu. 

2. Na terenach, o których mowa w  1 punkt 1 ustala  przeznaczenie dopuszczalne  
w ustaleniach  III. 

 II. 
Przepisy  dla obszaru planu 

§ 6.   ustalenia  zasad ochrony i   przestrzennego: 

1) ustala  dla konstrukcji wsporczych linii 110 kV,  do 40 m; 



2) ustala  dla innych napowietrznych linii infrastruktury technicznej,  do 16 m przy zachowaniu 
przepisów   z  110 kV. 

§ 7.   ustalenia  zasad ochrony  przyrody i krajobrazu: 

1) nakazuje  dla terenów w  Subzbiornika Paczków-Niemodlin (GWZP nr 338), zachowanie 
wymogów przepisów  ustanowionych dla tego zbiornika w tym:

a) zakazuje     zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych, 
w  lokalizacji obiektów i    zanieczyszczenia tych wód; 

b) powierzchnie  na zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi,   do wód lub 
do ziemi, nakazuje    przed   na tereny  oraz 

 w   i  przed przedostaniem  tych substancji do 
wód i ziemi, w    wody i  ziemi przed zanieczyszczeniami 

 z  stosowanych w trakcie budowy oraz wyciekami z maszyn i  

c) na terenach   koryt cieków i zbiorników wodnych nakazuje   oraz 
   cieków,  procesy samooczyszczania  wód,  

  z siedliskiem; 

2) przy wszelkich   z    i  linii 110 kV oraz 
innych obiektów budowlanych dopuszczonych niniejszym planem, ustala  

a) zakaz eksploatacji  i obiektów w sposób, który   przekroczenia standardów 
   w przepisach  

b) ograniczenie, w przypadku prowadzenia robót ziemnych powierzchni robót do  zakresu, 
 realizacji inwestycji; 

c) nakaz lokalizacji budowli (w tym  linii 110 kV) w sposób  swobodny przejazd 
i prowadzenie prac  z  rowów melioracyjnych; 

d) nakaz usytuowania budowli (w tym przewodów linii 110 kV) z zachowaniem  nie mniejszej 
 10 m od granicy obszaru kolejowego oraz 20 m od osi skrajnego toru tego obszaru; 

e)  zapewnienia  do brzegów wód publicznych przez   
 do tych wód zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne; 

3) zakaz lokalizowania   zawsze   na  oraz  
potencjalnie   na  w rozumieniu  przepisów, za  
linii elektroenergetycznej 110 kV. 

§ 8. W zakresie zasad  krajobrazu utrzymuje  zasadnicze   
krajobrazu z dopuszczeniem napowietrznych linii elektroenergetycznych. 

§ 9. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury  
nakazuje  prowadzenie budowlanych robót ziemnych z zachowaniem przepisów  z zakresu 
ochrony konserwatorskiej w tym archeologicznej. 

§ 10.   ustalenia    z potrzeb  
przestrzeni publicznych: 

1) dopuszcza  lokalizowanie tras turystyczno - krajobrazowych i  naukowych w liniach 
 terenów  symbolami E oraz dróg publicznych; 

2) na obszarze planu dopuszcza  lokalizacje   realizacji inwestycji celu publicznego zgodnie 
z ustaleniami planu oraz przepisami  

§ 11.   ustalenia  granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów  ochronie na podstawie przepisów  

1)  dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów  

2)  dla  Zbiornika Wód 338 Paczków Niemodlin; 

3)  dla  linii kolejowej,  teren  ustalony przez ministra 
 do spraw transportu; 



4)  dla pasa technologicznego linii 110 kV,  teren napowietrznej linii w granicach 
 20 m w  którego: 

a) ustala   zachowania bezpiecznych,  w odpowiednich przepisach i normach, 
 od przewodów roboczych linii elektroenergetycznej 110 kV w przypadku rozbudowy, 

przebudowy  oraz budowy nowych obiektów budowlanych dopuszczonych niniejszym 
planem; 

b) dopuszcza  lokalizowanie budowli   z  terenu ustalonego niniejszym 
planem oraz sieci i  infrastruktury technicznej  ich funkcjonowanie; 

c) zakazuje  lokalizacji masztów,  nasypów oraz turbin wiatrowych; 

d) zakazuje  sadzenia i utrzymania drzew i krzewów, których  przekracza 3m. 

§ 12.   ustalenia w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów 
oraz  w ich  zakazuje  lokalizacji zabudowy w pasach technologicznych linii 
elektroenergetycznej 110 kV. 

§ 13. 1.   ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury komunikacyjnej: 

1) utrzymuje    komunikacyjny, który  drogi publiczne klasy zbiorczej i  
oznaczone odpowiednio na rysunku planu symbolami KDZ i KDG; 

2)  komunikacyjny, o którym mowa w punkcie 1  jest z   
komunikacyjnym poprzez drogi wojewódzkie nr 405 i 406; 

3) ustala  lokalizacji tras rowerowych o  zgodnie z przepisami  

2. Dopuszcza  na terenie E2 i E3,  miejsc do parkowania samochodów osobowych w  do 
20 stanowisk, realizowane jako naziemne, niezadaszone. 

3. Nakazuje  wyznaczenie minimum 1 miejsca do parkowania pojazdów zaopatrzonych w  
 w ramach wyznaczonych stanowisk. 

4. Na terenach planu innych  E2 i E3 miejsc do parkowania samochodów osobowych nie wyznacza  

5. Drogi w granicach planu powinny  wymogi stawiane drogom  zgodnie z przepisami 
 

§ 14.   ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej: 

1) przewody   sieci infrastruktury technicznej, z  przedmiotowej linii 110 kV, 
  w liniach  dróg; 

2) w przypadku, kiedy  techniczne  prowadzenie sieci w liniach  
dróg dopuszcza  prowadzenie odcinków sieci infrastruktury technicznej na innych terenach; 

3) dopuszcza  utrzymanie,  i  oraz   odcinków sieci 
infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami  

4) utrzymuje   linii elektroenergetycznej 110 kV  na rysunku planu z dopuszczeniem korekt 
jej przebiegu w granicach planu; 

5) obiekty  zaopatrzenia w    z sieci  

6) ustala  zorganizowany sposób odprowadzania  sanitarnych na obszarach zabudowanych 
w granicach  planem; 

7) powierzchnie utwardzone   zanieczyszczeniom szkodliwym dla   
 poprzez   zaopatrzone w separatory, do kanalizacji deszczowej lub do 

rowów  

8)  odpadami   w oparciu o przepisy  odpadów oraz  
w tym zakresie gminne przepisy  



9) nie dopuszcza  odprowadzania wód opadowych na teren kolejowy i korzystania z kolejowych  
 

§ 15. Ustala   stawki procentowej   do   o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w  
1% dla wszystkich terenów w granicach obszaru  planem.  III Ustalenia  dla 
poszczególnych terenów 

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem E i  liczbowymi 1, 4, od 7 do 
12 oraz 14, 15 i 17 ustala  

1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej linii 110 kV; 

2) zakaz lokalizowania zabudowy; 

3) dopuszcza   budowli rolniczych, w tym dróg transportu rolnego i budowli melioracyjnych 
z zachowaniem przepisów  z  budowli  budynków; 

4)  w/w budowli z zachowaniem przepisów  z zakresu lokalizacji sieci i  
infrastruktury technicznej; 

5) dopuszcza   obiektów i  infrastruktury technicznej, w tym linii 110 kV, 
z zachowaniem warunków §10 oraz przepisów  

§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem E i  liczbowymi 5, 6, 13, 16 i 18 
ustala  

1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej linii 110 kV; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nakazuje  prowadzenie gospodarki w oparciu o plany  lasu; 

b) zakazuje  lokalizowania zabudowy; 

c) dopuszcza   budowli  z  budowli   budynków; 

d)  w/w budowli z zachowaniem przepisów  z zakresu lokalizacji sieci, linii i  
infrastruktury technicznej; 

e) dopuszcza   obiektów i  infrastruktury technicznej z zachowaniem przepisów 
 

§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami E i  liczbowymi 2 i 3 ustala  

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: tereny infrastruktury technicznej linii 110 kV. 

b) dopuszczalne: tereny upraw rolnych, tereny ogrodów przydomowych i rekreacji. 

2) zasady  zabudowy oraz  zagospodarowania terenu: 

a) zakazuje  lokalizacji zabudowy; 

b) nie wyznacza  linii zabudowy; 

c) sposób usytuowania obiektów budowlanych: wg przepisów  

d)  zagospodarowania (w odniesieniu do powierzchni terenu): 

  zabudowy nie   

 powierzchni zabudowy nie   

  powierzchni biologicznie czynnej nie mniej  60%, 

 minimalna  miejsc parkingowych wg § 13 ust. 2 i 3; 

e) gabaryty obiektów zabudowy: 

 maksymalna  budowli 3 m, 



 pochylenie  dachów nie   

3) w pasie technologicznym linii 110 kV  zakaz  w §12; 

4) dopuszcza   budowli rolniczych w tym dróg transportu rolnego i budowli melioracyjnych 
z zachowaniem przepisów  

5) dopuszcza  lokalizowanie sieci i  infrastruktury technicznej; 

6) dopuszczalnych poziomów  nie ustala  

7) docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w   N/N i SN,  
  kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,  i  

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDG o  liczbowym 1 ustala  

1) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg publicznych -  

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nakazuje   w liniach   na 25 m, 

b) dopuszcza   linii 110 kV z zachowaniem warunków § 10 oraz zgodnie z przepisami 
 

c) dopuszcza  lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami  

§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDZ i  liczbowymi od 1 do 
4 ustala  

1) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg publicznych – zbiorczych; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nakazuje   w liniach   na 20 m, 

b) dopuszcza   linii 110 kV z zachowaniem warunków §10 oraz zgodnie z przepisami 
 

c) dopuszcza  lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami  

§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KK o  liczbowym 1 ustala  

1) przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji kolejowej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nakazuje   w liniach   zgodnie z granicami  

b) dopuszcza       zabudowy oraz  
nowych budowli i  technicznych  do prowadzenia ruchu kolejowego wg przepisów 

 

c) nie dopuszcza  lokalizacji  miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. 

d) w pasie technologicznym linii 110 kV ograniczenia zgodnie z §10 oraz zgodne z przepisami 
szczególnymi.  IV Przepisy  

§ 22. Wykonanie  powierza  Wójtowi Gminy  



§ 23.   po  30 dni od dnia jej  w Dzienniku  
Województwa Opolskiego. 

 

  
 

 Rady Gminy 
 
 
 Gawlik 































 Nr 2 do  Nr XXV/197/2020 

Rady Gminy  

z dnia 24  2020 r. 

 o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ  na terenie gminy  

Na podstawie art. 17 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Wójt Gminy  rozpatruje uwagi wniesione do 
projektu planu i rozstrzyga o sposobie ich  w projekcie planu. 

Na podstawie art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Wójt Gminy  przedstawia Radzie Gminy 
projekt planu wraz z   uwag. Na podstawie art. 20 ust. 1 ww. ustawy Rada Gminy 
rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do planu. 

W okresie  projektu planu wraz z   na  do publicznego  
od dnia 18 czerwca 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r. oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 
2020 r., w siedzibie  Gminy w  nie wniesiono  uwag.



 Nr 3 do  Nr XXV/197/2020 

Rady Gminy  

z dnia 24  2020 r. 

  sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji zapisanych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ 

 na terenie gminy   z zakresu infrastruktury technicznej, które  do  
 gminy. 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej,  zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
  zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  gminnym (tj. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), zadania  gminy. 

2. Prognozowany koszt inwestycji   w  na potrzeby projektu planu prognozy 
skutków finansowych, natomiast rzeczywisty koszt inwestycji zostanie  w wyniku zamówienia 
w trybie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych. 

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §1: 

1) realizacja inwestycji   zgodnie z  przepisami, w tym m. in. prawa 
budowlanego,  publicznych, ochrony  ustawy o  gminnym, o gospodarce 
komunalnej; 

2) inwestycje w zakresie  i dystrybucji energii elektrycznej i  realizowane  zgodnie 
z  przepisami w tym zakresie; 

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 
1 ust. 1 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które  do   gminy, 
 w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), przy czym: 

1) wydatki  gminy   Rady Gminy; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z  gminy ustala  w uchwale  

§ 4. 1. Zadania w zakresie budowy dróg publicznych finansowane  przez  gminy lub na 
podstawie  z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci  i kanalizacji  finansowane na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w  i zbiorowym odprowadzeniu 

 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.), ze   gminy lub poprzez partnerstwo publiczno - 
prawne. 

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych  finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.). 

§ 5. Prognozowane  finansowania przez  

1) dochody  

2) dotacje; 

3)  preferencyjne; 

4) fundusze Unii Europejskiej.


