UCHWAŁA NR X/141/15
RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii
400+110 kV w obrębach: Żurawice, Krzyżowice-Wierzbica i Małuszów w gminie Kobierzyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443), oraz w związku
z Uchwałą Nr XXXII/485/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400+110
kV w obrębach: Żurawice, Krzyżowice-Wierzbica i Małuszów w gminie Kobierzyce, po stwierdzeniu,
że nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kobierzyce”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/418/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia
28 sierpnia 2009 r., zmienionego Uchwałą Nr XXIV/304/12 z dnia 23 listopada 2012 r., Uchwałą Nr
IV/38/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. oraz Uchwałą Nr VI/66/15 z dnia 27 marca 2015 r. Rada Gminy
Kobierzyce uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla linii 400+110 kV
w obrębach: Żurawice, Krzyżowice-Wierzbica i Małuszów w gminie Kobierzyce, zwany dalej
planem, obejmującym obszar zgodnie z rysunkiem planu.
§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący integralną część uchwały - załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.
§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica opracowania; szczegółowy przebieg tej granicy określa linia rozgraniczająca tereny,
o której dalej mowa w pkt 2, przebiegająca wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii oznaczającej
granicę obszarów planu; granica ta określa obszary, na których obowiązują ustalenia niniejszej
uchwały;
2) linia rozgraniczająca
zagospodarowania;

tereny

o różnym

przeznaczeniu

lub

różnych

zasadach

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) granica strefy ochronnej cieku wodnego;
5) granica strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych;
6) stanowisko archeologiczne;
7) istniejąca linia elektroenergetyczna 400+110 kV wraz z pasem technologicznym po
35 metrów od osi linii;
8) istniejąca linia elektroenergetyczna 400 kV wraz z pasem technologicznym po 35 m od osi
linii;
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9) istniejąca linia elektroenergetyczna 110 kV wraz z pasem technologicznym po 35 m od osi
linii;
10) istniejąca nieczynna linia elektroenergetyczna 220 kV wraz z pasemtechnologicznym po
35 m od osi linii;
11) słup nr 118 linii elektroenergetycznej;
12) symbole terenów służące lokalizacji ustaleń niniejszej uchwały na rysunku planu.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne. Dotyczy to także oznaczeń
wymienionych w ust. 1 umieszczonych poza obszarami planu miejscowego, z wyjątkiem tych
elementów, które za pośrednictwem odnośników odnoszą się do treści zawartej w obszarach planu
miejscowego.
§ 4. Ze względu na specyfikę obszarów objętych planem, nie określa się:
1) dóbr kultury współczesnej;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych i obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;
3) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
§ 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) linii elektroenergetycznej 400+110 kV – należy przez to rozumieć dwutorową, dwunapięciową
napowietrzną linię elektroenergetyczną najwyższych napięć 400+110 kV, umożliwiającą przesył
energii z rozdzielni 400 kV przy istniejącej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV „Świebodzice”
do stacji elektroenergetycznej 400/110 kV „Wrocław”;
2) linii elektroenergetycznej 400 kV – należy przez to rozumieć jednotorową napowietrzną linię
elektroenergetyczną najwyższych napięć 400 kV, umożliwiającą przesył energii, od słupa nr
118 linii elektroenergetycznej 400+110 kV do stacji elektroenergetycznej 400/110 kV „Wrocław”;
3) linii elektroenergetycznej 110 kV – należy przez to rozumieć jednotorową napowietrzną linię
elektroenergetyczną wysokich napięć 110 kV, umożliwiającą przesył energii, od słupa nr 118 linii
elektroenergetycznej 400+110 kV do stacji elektroenergetycznej 400/110 kV „Wrocław”;
4) nieczynnej linii elektroenergetycznej 220 kV – należy przez to rozumieć jednotorową
napowietrzną linię elektroenergetyczną najwyższych napięć 220 kV, służącą poprzednio do
przesyłu energii z istniejącej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV „Świebodzice” do istniejącej
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV „Klecina”;
5) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć funkcje wraz z urządzeniami
i obiektami towarzyszącymi możliwe do realizacji na danym terenie wydzielonym liniami
rozgraniczającymi;
6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż
podstawowe, które jedynie uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, lokalizowane
na zasadzie braku konfliktu z przeznaczeniem podstawowym wynikającym z ich sąsiedztwa;
7) urządzeniach i obiektach towarzyszących – należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia
technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, zaplecze parkingowe
i garażowe, w tym trwale związane z gruntem, obiekty małej architektury, budynki gospodarcze
oraz inne obiekty i urządzenia pełniące pomocniczą rolę wobec przeznaczenia podstawowego lub
uzupełniającego;
8) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi
tereny,
oznaczoną
odpowiednim
symbolem
cyfrowo-literowym,
z zastrzeżeniem, że termin „teren” został zastosowany także w nieco innym znaczeniu:
a) w wyrażeniu „teren górniczy” zaczerpniętym z ustawy Prawo geologiczne i górnicze,

Id: 6E6BB7BA-0737-4C2D-92DA-1BFC353AD70E. Podpisany

Strona 2

b) w nawiązaniu do przepisów o ochronie środowiska dotyczących dopuszczalnych poziomów
hałasu,
c) w wyrażeniu „rzeźba terenu”,
d) w wyrażeniach: „przeznaczeniu terenu”, „zagospodarowania terenu”, „użytkowania terenu”
zaczerpniętych z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
e) w wyrażeniu „tereny rolne” zaczerpniętym z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909);
9) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 poz. 199, 443).
§ 6. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o przeznaczeniu terenu określonym jako:
1) finanse – należy przez to rozumieć usługi związane z pośrednictwem finansowym - działalność
banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu
czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także instytucji związanych z ubezpieczeniami i funduszami
emerytalnymi i rentowymi;
2) gastronomia i rozrywka – należy przez to rozumieć restauracje, kawiarnie, herbaciarnie, puby,
winiarnie, działalność kateringową oraz placówki gastronomiczno-rozrywkowe jak kluby
bilardowe, kręgielnie;
3) handel detaliczny – należy przez to rozumieć usługi związane ze sprzedażą detaliczną towarów;
4) handel hurtowy – należy przez to rozumieć usługi związane ze sprzedażą hurtową towarów,
z zabudową o powierzchni sprzedaży do 2000 m2;
5) turystyka – należy przez to rozumieć działalność zespołów turystycznych, hoteli, moteli;
6) obsługa firm i klienta - należy przez to rozumieć usługi biurowe: związane z obsługą
nieruchomości, wynajęciem specjalistów, badaniami, działalnością prawniczą, rachunkowością,
księgowością, doradztwem, badaniem rynku i opinii publicznej, pośrednictwem, dostarczaniem
informacji, sporządzaniem opracowań i projektów, reklamą oraz działalność firm pocztowych
i telekomunikacyjnych, biura i agencje turystyczne, biura podróży a także usługi przewodnickie,
informacja turystyczna, siedziby firm i urzędów;
7) usługi drobne – należy przez to rozumieć usługi fryzjerskie, kosmetyczne, zegarmistrzowskie,
naprawę artykułów użytku osobistego i użytku domowego oraz sprzętu elektronicznego, studia
wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, usługi szewskie, krawieckie,
rymarskie, fotograficzne, introligatorskie, poligraficzne, jubilerskie, lutnicze, pralnicze, wynajem
i wypożyczanie;
8) usługi sportu – należy przez to rozumieć usługi sportowe i rekreacyjne;
9) produkcja – należy przez to rozumieć obiekty zakładów produkcyjnych, w tym przetwórstwo
rolno-spożywcze, rzemiosło produkcyjne, drobna wytwórczość;
10) budownictwo – należy przez to rozumieć obiekty firm i baz budowlanych;
11) transport – należy przez to rozumieć działalność związaną z przewozem i magazynowaniem lub
spedycją materiałów i produktów, a także usługi obsługi, naprawy i wynajmu pojazdów
mechanicznych oraz stacje paliw i myjnie samochodowe.
Rozdział 2
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem
§ 7. Określa się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w uzupełnieniu
innych – w tym zakresie – postanowień planu:
1) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych,
z wyłączeniem podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm i słupków;
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2) ogólne ustalenia dotyczące linii zabudowy:
a) obszary, na których dopuszcza się wznoszenie budynków ograniczają nieprzekraczalne linie
zabudowy, z zastrzeżeniem lit. b,
b) zamknięciami obszarów o których mowa w lit. a są granice planu, przy czym powierzchnie
zabudowy budynków mogą przekraczać te granice jeżeli jest to dopuszczone na mocy innych
planów miejscowych,
c) wymagane odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczających dróg
określono w Rozdziale 3,
d) następujące części budynku nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii rozgraniczającej
do nieprzekraczalnej linii zabudowy o więcej niż:
- 1,30 m: schody zewnętrzne, wejścia do budynków, pochylnie i rampy,
- 1,0 m: balkony, galerie, tarasy i wykusze,
- 0,8 m: okapy i gzymsy;
e) łączna powierzchnia wysuniętych względem linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów,
galerii i wejść do budynków liczona w ich widoku od strony linii zabudowy nie może
przekraczać 40% powierzchni elewacji.
§ 8. Określa się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) na obszarach, na których rzeźba terenu i przebieg lub położenie śródlądowych wód
powierzchniowych i podobnych do nich sztucznych cieków i zbiorników wodnych wskazują na
występowanie
zagrożenia
lokalnymi
podtopieniami
lub
gwałtownymi
spływami
powierzchniowymi wód, w przyjmowanych rozwiązaniach dotyczących zagospodarowania
nieruchomości nakazuje się uwzględniać możliwość wystąpienia takich zagrożeń;
2) w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 319 „Prochowice – Środa Śląska”,
w zasięgu którego znajduje się większa, północna część obszaru planu, występują ograniczenia
przy lokalizacji głębokich składowisk odpadów promieniotwórczych, o których mowa
w przepisach Prawa atomowego oraz przy lokalizacji składowisk odpadów niebezpiecznych oraz
składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o których mowa w przepisach
o odpadach;
3) w celu umożliwienia prac konserwacyjno-remontowych, wzdłuż górnych krawędzi skarp rowów
melioracyjnych, w pasie o szerokości 3 m zakazuje się wprowadzania zabudowy, z zastrzeżeniem
następnego punktu;
4) ustala się strefę ochronną cieku wodnego, znajdującego się na terenie 1WS, której granica
przebiega w odległości 4 m od linii rozgraniczającej tego terenu;
5) na terenie 2R w zasięgu strefy, o której mowa w pkt 4, obowiązują następujące ustalenia:
a) wyklucza się lokalizację
przeciwpowodziowymi,

obiektów

nie związanych

z eksploatacją

i urządzeniami

b) wyklucza się trwałe składowanie surowców i materiałów masowych,
c) dopuszcza się zagospodarowanie jedynie zielenią niską,
d) obowiązuje zapewnienie dostępności dla służb melioracyjnych w celu prowadzenia bieżącej
konserwacji oraz prac inwestycyjnych;
6) w zasięgu strefy wymienionej w punkcie 4 obowiązują ustalenia:
a) na terenie 1KDg wymienione w pkt 5 lit. b i d,
b) na terenie 2ZL wymienione w pkt 5 lit. a, b i d;
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7) w przypadku uszkodzenia istniejącego drenażu w wyniku prowadzonych robót ziemnych należy
wykonać roboty naprawcze w celu udrożnienia systemu drenarskiego;
8) w zakresie ochrony przed hałasem teren 3US zalicza się do terenów rekreacyjnowypoczynkowych.
§ 9. Określa się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz krajobrazu
kulturowego:
1) w granicach obszaru objętego planem znajdują się stanowiska archeologiczne nr:
a) 4/37/82-27 AZP,
b) 4/53/83-27 AZP – osada, neolit; osada, pradzieje;
2) dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków
archeologicznych oraz na obszarach stanowisk archeologicznych, o których mowa w pkt 1 może
być wymagane przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) postępowanie z przedmiotami lub obiektami o cechach zabytkowych odkrytymi w trakcie
prowadzenia robót budowlanych lub prac ziemnych należy prowadzić z uwzględnieniem
przepisów odrębnych.
§ 10. 1. Na terenach innych niż ZL, R i WS dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej
architektury i zieleni urządzonej.
2. Ustala się zakaz umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych oraz nośników
reklamowych nie związanych z przeznaczeniem podstawowym terenu.
§ 11. 1. Określa się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalne powierzchnie działek - 100 m2, z zastrzeżeniem pkt 4;
2) minimalne szerokości frontów działek - 4 m, z zastrzeżeniem pkt 4:
3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien być zbliżony do kąta
prostego z dopuszczalną tolerancją 30o, z zastrzeżeniem pkt 4;
4) dla urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg określa się następujące parametry działek:
a) minimalna powierzchnia działki – 1 m²,
b) minimalna szerokość frontu działki – 1 m,
c) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego – minimum 10o.
2. Zasady określone w ust. 1 nie dotyczą terenów 1ZL i 2ZL oraz terenów od 1R do 4R.
§ 12. Określa się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu:
1) określa się szerokości
elektroenergetycznych:

pasów

technologicznych

następujących

napowietrznych

linii

a) 400+110 kV – o szerokości po 35 m od osi linii,
b) 400 kV – o szerokości po 35 m od osi linii,
c) 110 kV – o szerokości po 35 m od osi linii,
d) 220 kV – o szerokości po 35 m od osi linii,
2) w granicach pasów technologicznych, o których mowa w pkt 1, ustala się:
a) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi,
b) zakaz wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej tj. drzew i krzewów,
c) obowiązek zapewnienia dojazdu i dostępu do przewodów i słupów nośnych linii,
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d) zakaz zalesiania gruntów rolnych,
e) zakaz wykonywania nasypów przekraczających wysokość 1 m,
f) zakaz lokalizacji obiektów służących do przechowywania materiałów wybuchowych i innych,
które mogłyby spowodować uszkodzenie linii elektroenergetycznych;
3) ograniczenia wiążące się z pasami technologicznymi linii elektroenergetycznych, o których mowa
w pkt 2, przestają obowiązywać po likwidacji danych linii;
4) na terenach innych niż ZL i R minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować
mniej niż 0,1 % powierzchni działki budowlanej, o ile w rozdziale 3 nie ustalono większego
udziału procentowego dla danego terenu.
§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiązują
następujące ustalenia przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z występowania pasów
technologicznych dla napowietrznych linii elektroenergetycznych:
1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem;
2) dopuszcza się modernizację, przebudowę, rozbudowę obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej oraz zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej;
3) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) ustala się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej,
b) bezpośrednio z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW;
4) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) ustala się zaopatrzenie budynków w wodę, z uwzględnieniem warunków dostępności do wody
dla celów przeciwpożarowych:
- z rozdzielczej sieci wodociągowej z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla
celów przeciwpożarowych,
- z indywidualnych ujęć, z zastrzeżeniem lit. b,
b) ustala się zakaz budowy ujęć wody o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości
powyżej 10 m3 /dobę;
5) ustala się docelowy sposób odprowadzenia ścieków bytowych systemem kanalizacji sanitarnej,
przy uwzględnieniu odrębnych przepisów;
6) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: ustala się wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej,
alternatywnie dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu i/lub do cieków wodnych
znajdujących się na obszarze planu lub magazynowanie w zbiornikach zgodnie z przepisami
odrębnymi;
7) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:
a) obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach,
b) dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;
8) w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się zaopatrzenie w gaz ze zbiorników gazu lub z sieci
gazowej po jej wybudowaniu;
9) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
a) obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji
zanieczyszczeń,
b) dopuszcza się zaopatrzenie w energię do celów grzewczych z odnawialnych źródeł energii.
§ 14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, obowiązują
następujące ustalenia:
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1) dopuszcza się wydzielanie niezbędnych działek dla realizacji dróg wewnętrznych;
2) nowo wydzielane drogi wewnętrzne muszą spełniać warunki:
a) szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 7 m dla dróg wewnętrznych,
b) zapewnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności dotyczących placów
manewrowych,
c) drogi wewnętrzne o długości większej niż 150 m powinny mieć co najmniej dwa włączenia do
dróg publicznych,
d) drogi wewnętrzne, o szerokości poniżej 10 m, należy wyposażyć w progi lub inne urządzenia
spowalniające ruch pojazdów samochodowych,
e) minimalna szerokość pasa ruchu: dla dróg z dwoma pasami ruchu – 2,5 m, dla dróg
jednokierunkowych z jednym pasem ruchu – 3,5 m;
3) nowo wydzielane ciągi pieszo-jezdne muszą spełniać warunki:
a) szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 7 m,
b) wysokość skrajni w przypadku wykorzystywania:
- wyłącznie do ruchu pieszego lub rowerowego – 2,5 m,
- przy dopuszczeniu ruchu kołowego – 4,5 m;
4) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na obszarach,
na których nie jest to regulowane przez przepisy odrębne, wyznacza się w liczbie nie mniejszej
niż:
a) 1 stanowisko dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - jeżeli ogólna liczba stanowisk
do parkowania wynosi 6-15,
b) 2 stanowiska dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - jeżeli ogólna liczba stanowisk
do parkowania wynosi 16-40,
c) 3 stanowiska dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - jeżeli ogólna liczba stanowisk
do parkowania wynosi 41-100,
d) 4% ogólnej liczby stanowisk do parkowania, jeżeli ich liczba wynosi więcej niż 100.
§ 15. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 30%.
Rozdział 3
Ustalenia dla terenów
§ 16. 1. Dla terenu 3US – tereny sportu i rekreacji, ustala się przeznaczenie podstawowe:
obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne.
2. Dla terenu 3US określa się następujące wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 20% powierzchni działki
budowlanej;
2) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 2000 m2;
3) dopuszcza się, aby nie więcej niż jedna nowo wydzielana działka budowlana spośród działek
wydzielanych z danej działki miała pomniejszoną o 10% minimalną wielkość, w stosunku do
określonej w pkt 2;
4) ustalenia, o których mowa w pkt 2 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę
techniczną i drogi.
3. Dla terenu 3US ustala się:
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1) zakaz wznoszenia budynków;
2) minimalna liczba miejsc do parkowania dla samochodów, w tym miejsc przeznaczonych na
parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową realizowanych zgodnie z przepisami
odrębnymi:
a) 4 miejsca postojowe na każde boisko,
b) dodatkowo 1 miejsce postojowe na dwóch zatrudnionych;
3) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 2 należy realizować w formie terenowych miejsc
parkingowych.
§ 17. 1. Dla terenów 1AG i 2AG – tereny aktywności gospodarczej, ustala się następujące
przeznaczenie: produkcja, usługi z zakresu: finansów, gastronomii i rozrywki, handlu detalicznego
i hurtowego, obsługi firm i klienta, turystyki, usług drobnych, sportu, transportu i budownictwa.
2. Dla terenu 1AG ustala się zakaz wznoszenia budynków.
3. Dla terenów 1AG i 2AG określa się następujące wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 15% powierzchni działki
budowlanej; z wyjątkiem działek budowlanych wydzielonych pod infrastrukturę techniczną
i drogi, na obszarze których minimalna powierzchnia biologicznie czynna może zajmować 0,1%
powierzchni tych działek;
2) minimalna liczba miejsc do parkowania samochodów, w tym miejsc przeznaczonych na
parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową realizowanych zgodnie z przepisami
odrębnymi:
a) w przypadku realizacji obiektu o przeznaczeniu określonym jako produkcja: 1 miejsce
postojowe na 4 miejsca pracy,
b) w przypadku realizacji obiektu o przeznaczeniu określonym jako turystyka, inwestor
zobowiązany jest na własnym terenie zapewnić nie mniej niż 1,2 miejsca postojowego na
1 pokój hotelowy (motelowy),
c) w przypadku realizacji obiektu o pozostałych przeznaczeniach:
- 1 miejsce postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m2 do 20 m2,
- 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni powyżej 20 m2 do 50 m2,
- 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m2 powierzchni całkowitej usług;
3) w celu zapewnienia wskaźników, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się dla terenu 2AG
wliczenie miejsc postojowych usytuowanych na terenie 1AG;
4) miejsca postojowe należy realizować w formie terenowych miejsc parkingowych;
5) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 5000 m2;
6) dopuszcza się, aby nie więcej niż jedna nowo wydzielana działka budowlana spośród dziełek
wydzielanych z danej działki miała pomniejszoną o 10% minimalną wielkość, w stosunku do
określonej w pkt 5.
4. Dla terenu 2AG określa się następujące wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:
1) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 85% powierzchni działki;
2) intensywność zabudowy działki budowlanej:
a) maksymalna intensywność zabudowy wynosi: 0,8,
b) minimalna intensywność zabudowy wynosi: 0;
3) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 24 m;
4) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych;
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5) dopuszcza się stosowanie dachów o nachyleniu nie przekraczającym 80°.
§ 18. 1. Dla terenów 1E i 2E – tereny obiektów i urządzeń zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się przeznaczenie podstawowe: lokalizacja stacji elektroenergetycznej 400/110 kV „Wrocław”
wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
2. Dla terenu 2E ustala się zakaz wznoszenia budynków.
3. Dla terenów 1E i 2E określa się następujące wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 25% powierzchni działki
budowlanej;
2) minimalna liczba miejsc do parkowania dla samochodów, w tym miejsc przeznaczonych na
parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową realizowanych zgodnie z przepisami
odrębnymi, wynosi 1 miejsce postojowe na cztery stanowiska pracy;
3) miejsca postojowe należy realizować w formie terenowych miejsc parkingowych.
4. Dla terenu 1E określa się następujące wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:
1) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 10% powierzchni działki;
2) maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 24 m;
3) intensywność zabudowy działki budowlanej:
a) maksymalna intensywność zabudowy wynosi: 0,7,
b) minimalna intensywność zabudowy wynosi: 0;
4) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych;
5) dopuszcza się stosowanie dachów o nachyleniu nie przekraczającym 80°.
§ 19. 1. Dla terenów 1TI i 2TI – tereny infrastruktury technicznej ustala się następujące
przeznaczenie:
1) podstawowe: lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
2) uzupełniające: miejsca postojowe dla samochodów.
2. Dla terenów 1TI i 2TI ustala się zakaz wznoszenia budynków.
3. Dla terenów 1TI i 2TI określa się następujące wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 30% powierzchni działki;
2) miejsca postojowe należy realizować w formie terenowych miejsc parkingowych.
§ 20. 1. Dla terenu 1WS - teren wód powierzchniowych ustala się przeznaczenie podstawowe:
wody płynące i stojące wraz z urządzeniami wodnymi.
2. Dla terenu 1WS ustala się zakaz wznoszenia budynków.
3. Na terenie 1WS dopuszcza się:
1) przekraczanie cieku sieciami infrastruktury technicznej oraz drogowej;
2) lokalizację urządzeń służących regulacji cieku oraz związanych z ochroną przeciwpowodziową.
§ 21. 1. Dla terenów 1ZL i 2ZL - lasy, ustala się przeznaczenie podstawowe: lasy w rozumieniu
przepisów odrębnych.
2. Dla terenów 1ZL i 2ZL ustala się zakaz wznoszenia budynków.
3. Na terenach 1ZL i 2ZL dopuszcza się lokalizację urządzeń melioracyjnych oraz innych
urządzeń mających na celu odprowadzenie wód opadowych.
§ 22. 1. Na terenach od 1R do 4R – tereny rolne z zakazem wznoszenia budynków, dopuszcza
się lokalizację nowych:
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1) rowów melioracyjnych;
2) dróg gospodarczych.
2. Na terenach 2R i 4R znajdują się fragmenty stanowisk archeologicznych, o których mowa
w § 9 pkt 1 uchwały.
§ 23. 1. Dla terenów 1KDL, 2KDL, 4KDL, 5KDL i 6KDL - tereny dróg publicznych klasy
lokalnej, ustala się przeznaczenie: drogi publiczne.
2. Dla terenów 1KDL , 2KDL, 4KDL, 5 KDL i 6KDL ustala się szerokość w liniach
rozgraniczających - nie dotyczy obszarów skrzyżowań oraz miejsc, w których granica planu przecina
teren drogi pod innym kątem niż 90° - dla drogi:
1) 1KDL i 2KDL zgodnie z rysunkiem planu – od 24 do 26 m;
2) 4KDL zgodnie z rysunkiem planu – od 15 do 19 m;
3) 5KDL w ciągu drogi powiatowej nr 1974D zgodnie z rysunkiem planu – od 13 do 15 m, co
zapewnia, że szerokość drogi w liniach rozgraniczających jest zgodna z Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430, z późn. zm.);
4) 6KDL w ciągu drogi powiatowej nr 1977D zgodnie z rysunkiem planu – od 16 do 21 m.
3. Teren 4KDL znajduje się w granicach strefy
archeologicznych, o której mowa w § 9 pkt 2 uchwały.

ochrony

konserwatorskiej

zabytków

§ 24. 1. Dla terenu 1KDg – teren drogi transportu rolnego, ustala się przeznaczenie
podstawowe: droga gospodarcza dla potrzeb obsługi gospodarki rolnej.
2. Dla terenu 1KDg ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu od 10,0 m do 10,5 m.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 25. Na obszarze objętym niniejszym planem tracą moc ustalenia:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Krzyżowice-Wierzbica
zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVII/455/2005 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia
2005 r.;
2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego wzdłuż
linii energetycznej w obrębie Krzyżowice-Wierzbica zatwierdzonego Uchwałą Nr III/12/06 Rady
Gminy Kobierzyce z dnia 15 grudnia 2006 r.;
3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Krzyżowice,
Małuszów i Żerniki Małe zatwierdzonego Uchwałą Nr III/14/06 Rady Gminy Kobierzyce z dnia
15 grudnia 2006 r.;
4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyżowice zatwierdzonego Uchwałą
Nr XIX/232/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 marca 2008 r.;
5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyżowice zatwierdzonego Uchwałą
Nr VI/59/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 marca 2015 r.;
6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żurawice zatwierdzonego Uchwałą Nr
VI/60/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 marca 2015 r.
§ 26. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.
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§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy Kobierzyce
Elżbieta Regulska
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/141/15
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU
odstępuje się od rozpatrzenia uwag,
W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443) Rada Gminy Kobierzyce rozstrzyga, co następuje:
odstępuje się od rozpatrzenia uwag,
ponieważ do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400+110 kV
w obrębach: Żurawice, Krzyżowice-Wierzbica i Małuszów w gminie Kobierzyce nie wpłynęła żadna
uwaga.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/141/15
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
O SPOSOBIE
REALIZACJI,
ZAPISANYCH
W PLANIE,
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ
DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE
Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443)
i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.
885, zm. poz. 938, 1646, z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 poz. 532, 238) Rada Gminy
Kobierzyce rozstrzyga co następuje :
§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) zadania własne gminy.
2. Realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in.
z prawem budowlanym, o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnym, gospodarce
komunalnej i o ochronie środowiska
3. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówień realizowanych w trybie
ustawy Prawo o zamówieniach publicznych.
§ 2.
Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej - poza linią
400+110 kV relacji Świebodzice-Wrocław, zrealizowaną w trybie ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO
2012 (Dz. U. z 2010 Nr 26, poz. 133, 857, z 2012 r. poz. 441, 951) na rzecz spółki Polskie Sieci
Elektroenergetyczne SA - nie wyszczególnionych w § 1 będzie przedmiotem umowy
zainteresowanych stron.
§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626,
1646, 1877, z 2015 poz. 532, 238), przy czym wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne finansowane
z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.
§ 4. 1. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji, należących do inwestycji,
o których mowa w § 1, będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 poz. 139), ze
środków budżetu gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.
2. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, w tym m.in. gazowych będą finansowane na
podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059,
z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 poz. 457, 490, 900, 942, z 2014 poz. 1101, 1662, z 2015 poz. 151,
478).
§ 5. Prognozowane źródła finansowania przez gminę:
1) dochody własne,
2) dotacje,
3) pożyczki preferencyjne,
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4) fundusze Unii Europejskiej,
5) udział podmiotów gospodarczych/wpływy od innych podmiotów.
§ 6. Przewiduje się, że niezbędne zadania z zakresu określonego w § 1 ust. 1, do których realizacji
zobowiązana jest gmina zostaną wykonane w ciągu 30 lat od wejścia w życie planu.
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UZASADNIENIE
1. Cel przystąpienia do sporządzenia projektu planu miejscowego.
Na terenie gminy Kobierzyce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wybudowały odcinek napowietrznej
linii elektroenergetycznej 400+110 kV relacji Świebodzice – Wrocław. Linia ta jest jedną z ważniejszych
inwestycji w sieci przesyłowej polskiej elektroenergetyki w ostatnim okresie, zapewniającą zasilanie
energetyczne rejonu Dolnego Śląska, a także zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej do
aglomeracji wrocławskiej. Omawiana linia wiąże nową rozdzielnię 400 kV dobudowaną do stacji
elektroenergetycznej 220/110 kV Świebodzice (zlokalizowanej w gminie Świdnica) z nową stacją 400/110 kV
Wrocław (zlokalizowaną w Małuszowie na terenie gminy Kobierzyce). Linia ta zastąpiła wyeksploatowaną i
biegnącą wzdłuż niej jednotorową linię 220 kV relacji Świebodzice – Klecina, wykonaną w technologii
oszczędnościowej w latach sześćdziesiątych i o niewystarczającej już zdolności przesyłowej. Linia 220 kV
przewidziana jest do rozbiórki.
Linia elektroenergetycznej 400+110 kV relacji Świebodzice – Wrocław została zrealizowana jako
inwestycja celu publicznego w trybie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133, z późn. zm.), przy
pominięciu ustaleń obowiązujących dokumentów planistycznych. W związku z powyższym pojawiła się
potrzeba uaktualnienia stanu prawnego w obowiązujących dokumentów planistycznych gminy Kobierzyce, w
zakresie funkcjonowania ww. napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć, biegnących
przez obręby: Żurawice, Krzyżowice-Wierzbowa i Małuszów. Było to główną przesłanką przemawiającą za
sporządzeniem projektu planu miejscowego.
Uchwałą Nr XXXII/485/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 sierpnia 2013 r. przystąpiono do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400+110 kV w obrębach:
Żurawice, Krzyżowice-Wierzbica i Małuszów w gminie Kobierzyce. W § 2 ww. uchwały dopuszczono
możliwość "uchwalenia planu miejscowego w częściach". Wykorzystując tą możliwość, z dwóch obszarów
objętych opracowaniem planu, którego granice wskazano w załączniku nr 1 do ww. uchwały, wyodrębniono
dwie enklawy, które objęto już odrębnymi, uchwalonymi stosunkowo niedawno planami miejscowymi,
uwzględniającymi kwestie funkcjonowania napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego i
najwyższych napięć, tj.:

1) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyżowice zatwierdzonym
Uchwałą Nr VI/59/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 marca 2015 r.;
2) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Żurawice zatwierdzonym Uchwałą
Nr VI/60/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 marca 2015 r.
2. Ustalenia projektu planu miejscowego.
Projektem planu miejscowego objęto trzy rozłączne obszary, położone w środkowo-zachodniej części
gminy Kobierzyce. Obszary projektu planu miejscowego maja kształt podłużny, ze względu na fakt, iż
obejmują korytarze związane z:
1) odcinkiem napowietrznej linii elektroenergetycznej 400+110 kV relacji Wrocław – Świebodzice
(dwutorowej i jednocześnie dwunapięciowej) wraz z pasem technologicznym o szerokości 70 m, tj. po
35 metrów po obu stronach osi linii;
2) odcinkiem napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV (jednotorowej i jednonapięciowej,
wchodzącej do stacji elektroenergetycznej „Wrocław”) wraz z pasem technologicznym o szerokości 70
m, tj. po 35 metrów po obu stronach osi linii; odcinek ten stanowi rozgałęzienie linii, o której mowa w
pkt 1, w rejonie podejścia do stacji „Wrocław”;
3) odcinkiem napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV (jednotorowej i jednonapięciowej,
wchodzącej do stacji elektroenergetycznej „Wrocław”) wraz z pasem technologicznym o szerokości 70
m, tj. po 35 metrów po obu stronach osi linii; odcinek ten stanowi rozgałęzienie linii, o której mowa w
pkt 1, w rejonie podejścia do stacji „Wrocław”;
4) odcinkiem napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Świebodzice – Klecina, biegnącej
wzdłuż linii 400+110 kV wraz z pasem technologicznym o szerokości 70 m, tj. po 35 metrów po obu
stronach osi linii.
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W projekcie planu miejscowego ustalono różnorodne typy przeznaczeń terenu, w większości adaptując
ustalenia obowiązujących planów miejscowych. Dominującym przeznaczeniem terenów w projekcie planu
miejscowego jest przeznaczenie dla użytkowania rolniczego z zakazem wznoszenia budynków (tereny
kategorii „R”). Ustalenia projektu planu miejscowego nie precyzują jakie formy użytkowania rolniczego są
dopuszczone na terenach omawianej kategorii. Tym samym możliwe będzie zarówno wykorzystanie gruntów
rolnych do prowadzenia produkcji rolnej, jak i ich zagospodarowanie w formie łąk i pastwisk, z możliwością
lokalizowania rowów melioracyjnych i dróg gospodarczych. Oprócz wymienionych sposobów użytkowania
rolniczego na terenach omawianej kategorii dopuszczono także możliwość lokalizowania nowych rowów
melioracyjnych i dróg gospodarczych. Dodatkowo na terenach kategorii „R” wprowadzono zakaz wznoszenia
budynków. Warto dodać, że w północnym narożniku terenu oznaczonego symbolem „1R” zrezygnowano z
wyznaczania terenu dla zabudowy mieszkaniowej - jak to zostało dokonane w dotychczas obowiązującym
planie miejscowym. Zmiany tej dokonano ze względu na fakt, iż teren ten leży w zasięgu pasa
technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej 400+110 kV. Nie jest zatem wskazane
wprowadzanie w jego zasięgu funkcji o charakterze mieszkaniowym. Ponadto jest to zgodne z postulatem
właściciela tego gruntu, który jest jednocześnie operatorem tej linii.
Poza terenami kategorii „R” w projekcie planu miejscowego wskazano stosunkowo duże areały terenów
kategorii „AG”, tj. aktywności gospodarczej, na których dopuszczono produkcję oraz usługi z zakresu:
finansów, gastronomii i rozrywki, handlu detalicznego i hurtowego, obsługi firm i klienta, turystyki, usług
drobnych, sportu, transportu i budownictwa.
Tereny położone w bliskim i bezpośrednim sąsiedztwie terenów ww. kategorii, przeznaczono w projekcie
planu miejscowego dla:
1) obiektów i urządzeń zaopatrzenia w energię elektryczną (tereny kategorii „E”). Są to tereny obejmujące
swym zasięgiem teren istniejącej stacji elektroenergetycznej 400/110 kV „Wrocław” wraz z obiektami i
urządzeniami towarzyszącymi;
2) infrastruktury technicznej (tereny kategorii „TI”). Tereny te przeznaczono dla lokalizacji sieci i
urządzeń infrastruktury technicznej, dopuszczając tu jednocześnie miejsca postojowe dla samochodów.
Poza terenami powyższych kategorii w projekcie planu miejscowego wyznaczono także tereny lasów
(kategorii „ZL”) i wód powierzchniowych (kategorii „WS”), adaptując tym samym istniejące na danych
terenach formy zagospodarowania, takie jak: użytki rolne, użytki leśne i ciek powierzchniowy. Także
wyznaczony w projekcie planu miejscowego teren sportu i rekreacji (kategorii „US”), stanowi adaptację
ustaleń obowiązującego planu miejscowego.
Kolejną grupą wyznaczonych w projekcie planu miejscowego terenów są tereny kategorii „KDL” - dróg
publicznych klasy lokalnej. W projekcie planu miejscowego kategorią „KDL” objęto istniejące odcinki dróg,
w tym drogi pełniącej funkcję dojazdu do terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV „Wrocław” (tereny
oznaczone symbolami „1KDL” i „2KDL”) oraz odcinki dróg powiatowych przecinających obszary projektu
planu miejscowego (tereny o symbolach „5KDL” i „6KDL”). Ponadto w omawianym projekcie wyznaczono
teren drogi transportu rolnego (kategorii „KDg”). Ta droga gospodarcza ma służyć dla potrzeb obsługi
gospodarki rolnej.
Niezależnie od określonych głównych kierunków zagospodarowania poszczególnych terenów, dla
fragmentów jednostek terenowych położonych w zasięgu pasów technologicznych napowietrznych linii
elektroenergetycznych, ustalono pewne ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym m.in. zakazy lokalizacji
budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi oraz lokalizacji obiektów służących do
przechowywania materiałów wybuchowych i innych, które mogłyby spowodować uszkodzenie linii
elektroenergetycznych, a także zakazy: wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej tj. drzew i krzewów,
zalesiania gruntów rolnych czy wykonywania nasypów przekraczających wysokość 1 m. Ograniczenia te mają
na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania linii oraz umożliwienie (sporadycznego) usuwania awarii i
prowadzenia prac konserwacyjnych. Wynikają także z występowania w sąsiedztwie przewodów linii pola
elektrycznego, magnetycznego oraz hałasu. Warto zaznaczyć, że omawiane ograniczenia wiążące się z pasami
technologicznymi linii elektroenergetycznych będą obowiązywały wyłącznie do czasu likwidacji linii.
W projekcie planu miejscowego zawarto ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania poszczególnych
obszarów, uwzględniające zarówno potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków do prawidłowego
funkcjonowania istniejących linii elektroenergetycznych, jak i ich ewentualnej konserwacji, przebudowy,
modernizacji czy likwidacji w przyszłości. Między innymi w tym celu ustalono wyszczególnione już wcześniej
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ograniczenia w zagospodarowaniu pasów technologicznych linii elektroenergetycznych.
Potrzebą stworzenia optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania linii elektroenergetycznych,
przy jednoczesnej trosce o zachowanie ładu przestrzennego oraz koniecznością ochrony środowiska i
dziedzictwa kulturowego, kierowano się także ustalając w projekcie planu miejscowego wskaźniki
zagospodarowania terenu, a także zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - uwzględniając przy
tym oczywiście wskazany w projekcie planu miejscowego sposób zagospodarowania danego terenu. Dlatego
np. ustalone w projekcie planu miejscowego wskaźniki maksymalnej powierzchnia zabudowy, intensywności
zabudowy działki budowlanej czy minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce, zostały dobrane
tak, by były adekwatne do rodzajów dopuszczonego na obszarach projektu planu miejscowego
zagospodarowania. Ochronie ładu przestrzennego służą także m.in. zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z
prefabrykatów betonowych i żelbetowych (z wyłączeniem słupków, podmurówki o wysokości nie większej niż
60 cm), zakaz umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych oraz nośników reklamowych nie
związanych z przeznaczeniem podstawowym terenu.
Z kolei określając zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w projekcie planu miejscowego
uwzględniono przede wszystkim potrzebę ochrony zidentyfikowanych na obszarach projektu planu stanowisk
archeologicznych.
W projekcie planu miejscowego wzięto pod uwagę warunki fizjograficzne, wskazujące na możliwość
wystąpienia na obszarach projektu planu ewentualnych zagrożeń związanych z lokalnymi podtopieniami. W
ustaleniach projektu planu powyższe uwarunkowania uwzględniono zarówno z punktu widzenia
bezpieczeństwa różnych obiektów, urządzeń i sieci (np. nakazując uwzględnienie w przyjmowanych
rozwiązaniach dotyczących zagospodarowania nieruchomości możliwość wystąpienia zagrożeń lokalnymi
podtopieniami lub gwałtownymi spływami powierzchniowymi wód), jak i z punktu widzenia potrzeby co
najmniej zachowania istniejących stosunków gruntowo-wodnych (ustalenie strefy ochronnej cieku wodnego,
znajdującego się na terenie o symbolu „1WS”). Ponadto w omawianym projekcie planu uwzględniono
potrzebę ochrony zasobów Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 319 „Prochowice – Środa Śląska”.
Powyżej przedstawiono pokrótce tylko wybrane zagadnienia, będące przedmiotem ustaleń omawianego
projektu planu miejscowego.
Zawartość merytoryczna projektu planu miejscowego przygotowana została w oparciu o art. 15 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443)
oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587). Zapisy
projektu planu miejscowego nie obejmują jednak pewnych zagadnień wymienionych w artykule 15, które nie
występują w zasięgu obszarów objętych projektem planu miejscowego lub których wprowadzanie w tych
obszarach nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Dotyczy to zatem:

1) dóbr kultury współczesnej;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych i obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;
3) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
3. Procedura planistyczna.
Uchwała Nr XXXII/485/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400+110 kV w obrębach:
Żurawice, Krzyżowice-Wierzbica i Małuszów w gminie Kobierzyce została podjęta w oparciu o ustawę z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwaną dalej ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym). W ustawie tej została określona procedura planistyczna, niezbędna do
przeprowadzenia, aby projekt planu miejscowego mógł być przedstawiony Radzie Gminy w celu uchwalenia,
a w konsekwencji – aby mógł wejść w życie. Pewien zakres obowiązków nałożonych na Wójta, który
sporządza projekt planu miejscowego, określony został również w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji i o środowisku).
Obowiązki wynikające z tej ustawy dotyczą w szczególności przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego.
W ramach procedury planistycznej Wójt Gminy Kobierzyce dnia 24 października 2013 r. zawiadomił
społeczeństwo o przystąpieniu do sporządzania projektu planu miejscowego oraz poinformował o możliwości,
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sposobie oraz terminie składania uwag i wniosków do projektu planu miejscowego, w tym w ramach
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie i w internecie oraz
obwieszczenie na gminnej tablicy informacyjnej. Dodatkowo Wójt Gminy Kobierzyce zawiadomił o
przystąpieniu do prac odpowiednie organy i instytucje wymienione w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w ustawach z nią powiązanych, a także inne organy i instytucje nie
wymienione w ustawach, a związane z obszarami lub zakresem projektu planu miejscowego. Wójt Gminy
Kobierzyce wystąpił również, na podstawie art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji i o środowisku, z
wnioskiem o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko sporządzonej do projektu planu miejscowego.
Następnie Wójt Gminy Kobierzyce sporządził projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, rozpatrując wnioski nadesłane przez instytucje i organy zawiadomione o rozpoczęciu prac nad
projektem planu miejscowego. Należy tu wyjaśnić, że w reakcji na zawiadomienie społeczeństwa o
przystąpieniu do sporządzania projektu planu miejscowego - w terminie określonym w ogłoszeniach i
obwieszczeniach – nie wpłynął żaden wniosek.
Wójt Gminy Kobierzyce sporządził również prognozę skutków finansowych uchwalenia planu
miejscowego, o której mowa w art. 17 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Kolejnym etapem procedury sporządzenia projektu planu miejscowego było przedłożenie tego projektu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do zaopiniowania i uzgodnienia odpowiednim instytucjom i
organom. W reakcji na postulaty zawarte w opiniach i uzgodnieniach, wprowadzono w powyższych
dokumentach stosowne zmiany. Projekt planu miejscowego nie wymagał ponownego uzgodnienia.
Ze względu na charakter gruntów objętych projektem planu miejscowego oraz przyjęte w projekcie planu
miejscowego rozwiązania, nie było konieczne uzyskanie zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i
leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
Po zakończeniu procedury opiniowania i uzgadniania projekt planu miejscowego wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, po odpowiednio wcześniejszym ukazaniu się ogłoszenia w lokalnej prasie,
obwieszczenia na gminnej tablicy informacyjnej oraz w internecie, został - w dniach 30 czerwca do 28 lipca
2015 r. - wyłożony do publicznego wglądu. Dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu
miejscowego rozwiązaniami przeprowadzono w dniu 28 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce.
W trakcie wyłożenia, a także 14 dni po jego zakończeniu, umożliwiono społeczeństwu składanie stosownych
uwag i wniosków dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie planu miejscowego. W tym okresie nie
wpłynęła żadna uwaga ani wniosek. Wobec braku uwag Wójt Gminy Kobierzyce odstąpił od rozpatrzenia
uwag, o których mowa w art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz od
przekazywania Radzie Gminy wraz z projektem planu listy nieuwzględnionych uwag, o której mowa w art. 17
pkt 14 tej samej ustawy.
Po przeprowadzeniu ww. czynności, zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Wójt Gminy Kobierzyce przedstawił Radzie Gminy Kobierzyce projekt planu miejscowego.
Projekt ten – jak wskazano w pierwszej części uzasadnienia – został pomniejszony o dwie enklawy, które
znalazły się w dwóch planach miejscowych, które weszły w życie w pierwszej połowie br. Wraz z tym
projektem planu miejscowego Wójt Gminy Kobierzyce przedstawił Radzie Gminy wymienione poniżej
załączniki pod głosowanie i ewentualne uchwalenie tego dokumentu, tj:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000;
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Gminy
Kobierzyce stwierdziła że projekt planu miejscowego nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/418/09 Rady
Gminy Kobierzyce z dnia 28 sierpnia 2009 r., zmienionego: Uchwałą Nr XXIV/304/12 z dnia 23 listopada
2012 r., Uchwałą Nr IV/38/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. oraz Uchwałą Nr VI/66/15 z dnia 27 marca 2015r.
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