
Uchwała Nr XXI/104/08 

Rady Gminy Branice 

z dnia 1 kwietnia  2008 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego.    

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 Ustawy z dnia 08 
marca 1990 roku o Samorz�dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, 
poz.1591 z pó�niejszymi zmianami) oraz art.20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 
Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z pó�niejszymi 
zmianami) oraz po stwierdzeniu zgodno�ci planu miejscowego z ustaleniami „Studium 
uwarunkowa�  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice” 

 Rada Gminy Branice  uchwala: 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany w dalszej cz�� ci  
niniejszej uchwały „planem”, obejmuje obszary w granicach okre� lonych uchwał�  
Nr LII/233/06 Rady Gminy Branice z dnia 26 pa�dziernika 2006 roku w sprawie 
przyst� pienia do sporz� dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

2. Celem przepisów szczegółowych, dotycz� cych regulacji dla obszarów obj� tych 
planem,                          a stanowi� cych ustalenia niniejszego planu, jest 
wprowadzenie zakazu zabudowy dla terenów rolniczych  oraz okre� lenie 
sposobów ich zagospodarowania, z dopuszczeniem tych� e terenów dla inwestycji 
celu publicznego: urz� dze	  energetyki wiatrowej. 

§ 2 

1. Ustalenia graficzne niniejszego planu zostały przedstawione na aktualnej mapie 
ewidencji gruntów            w skali 1:5000, stanowi� cej cz��
  graficzn�  1a.  

2. Granice obszarów obj� tych niniejszym planem zostały oznaczone na wyrysie w 
skali 1 : 10 000 ze „Studium uwarunkowa	  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Branice” (uchwalonego uchwał�  Nr XXV/106/96 Rady 
Gminy Branice z dnia 04 czerwca 1996 roku), stanowi� cym cz��
  graficzn�  1b. 

3. Cz�� ci graficzne odpowiednio 1a i 1b, o których mowa w ust�pach 1 i 2 
niniejszego paragrafu stanowi�  rysunek planu, b� d� cy zał� cznikiem graficznym nr 
1 do niniejszej uchwały  i stanowi� cy jej integraln�  cz��
 . 

4. Rozstrzygni� cie Rady Gminy dotycz� ce sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych 
do projektu niniejszego planu w trakcie wyło� enia do publicznego wgl� du, 
zapisane w formie tekstowej, stanowi  zał� cznik nr 2 do niniejszej uchwały, 
b� d� cy jej integraln�  cz�� ci� . 



5. Rozstrzygni� cie Rady Gminy dotycz� ce sposobu realizacji zapisanych w planie 
inwestycji                     z zakresu infrastruktury technicznej, które nale��  do zada	  
własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, stanowi zał� cznik nr 3 do niniejszej uchwały, b� d� cy jej integraln�  
cz�� ci� . 

§ 3 

1. Do niniejszego planu została sporz� dzona „Prognoza oddziaływania na � rodowisko”. 
2. Do niniejszego planu została sporz� dzona „Prognoza skutków finansowych 

uchwalenia planu miejscowego”. 

§ 4 

1. Ustalenia planu odnosz� ce si�  do obszarów, o których mowa w ust� pie 1 
paragrafu 1 niniejszej uchwały zostaj�  wyra� one w postaci: 
1) ustale	  tekstowych stanowi� cych: 

a) przepisy ogólne Rozdzi
ał 1, 

b) przepisy szczegółowe:  
– przeznaczenie terenu Rozdzi

ał 2, 
– szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u� ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy  
 

Rozdzi
ał 3, 

– zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Rozdzi
ał 4, 

– zasady ochrony �rodowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego Rozdzi
ał 5, 

– zasady ochrony  dziedzictwa kulturowego   
Rozdzi

ał 6 
– granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj� cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odr� bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak�e 
nara� onych na niebezpiecze	 stwo powodzi 

 
 

Rozdzi
ał 7, 

– zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji                 i  infrastruktury technicznej 

 
  

Rozdzi
ał 8, 



– sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz�dzania                           
i u�ytkowania terenów 

 
Rozdzi

ał 9, 
– stawki procentowe, na podstawie których ustala si�  opłat� , 

o której mowa w art.36 ust.4 ustawy 
 

Rozdzi
ał 10, 

c) przepisy ko�cowe Rozdzi
ał 11, 

 

2) ustale	  graficznych okre� laj� cych: 
a) granice obszarów obj� tych planem, 
b) oznaczenia literowe jednostek planistycznych obj� tych niniejszym planem: 

– Branice „A” , 
– Bliszczyce „B” , 

c) linie rozgraniczaj� ce tereny o ró� nym przeznaczeniu lub ró� nych zasadach 
zagospodarowania, 

d) oznaczenia literowe przeznacze	  podstawowych terenów, wydzielonych 
liniami rozgraniczaj� cymi, które zawieraj� :  
– tereny u� ytkowane rolniczo: 
 R    – tereny rolnicze, 
– tereny komunikacji: 
 KDL   –   tereny dróg publicznych klasy lokalna, 

e) oznaczenia zachowanych elementów zabytkowych chronionych poprzez 
ustalenia planu: 
– obiekty ruchome – krzy� e, 

f) oznaczenia zasi� gu wydzielonych w ramach obszaru obj� tego planem 
stref (obszarów) podlegaj� cych ochronie (w tym poprzez ustalenia  
niniejszego planu) lub maj� cych wpływ na rozwi� zania funkcjonalno-
przestrzenne, w których mieszcz�  si� : 
– strefa ochrony archeologicznej (w której mieszcz�  si�  stanowiska 

archeologiczne nie wpisane do rejestru zabytków), 
– strefa udokumentowanego zło�a surowca ilastego ceramiki budowlanej 

„Branice”, 
– obszar bezpo� redniego zagro� enia powodzi�  rzeki Opawy dla 

przepływu p=1%, 
– strefa techniczna od  istniej� cych sieci i obiektów infrastruktury 

technicznej. 
2. Cz��
  graficzna 1 a obok ustale	  graficznych, o których mowa w punkcie 2 

ust� pu 1 zawiera oznaczenia informacyjne, w których mieszcz�  si� : 
1) skala rysunku planu w formie liczbowej i liniowej; 
2) sieci infrastruktury technicznej: 
 a)    sie
  wodoci� gowa istniej� ca, 
 b)    linia napowietrzna 15KV istniej� ca; 
3) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu „Mokre-Lewice”; 
4) granica terenu górniczego „Branice”; 
5) granica obszaru górniczego „Branice”; 



6) strefa udokumentowanego zło�a surowca ilastego ceramiki budowlanej 
„Branice” poza granicami opracowania niniejszego planu. 

 

§ 5 

1. Nie okre� la si�  na obszarze obj� tym niniejszym planem w formie ustale�  tekstowych: 
 1) zasad ochrony zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  – na obszarze obj� tym 

niniejszym planem nie wyst�puj�  zabytki wpisane do rejestru zabytków w rozumieniu 
przepisów ustawy    z dnia 23 lipca 2003 roku o Ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568) oraz dobra kultury współczesnej w rozumieniu 
przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717                            z pó�niejszymi zmianami); 

2) wymaga	  wynikaj� cych z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – na 
obszarze obj� tym niniejszym planem nie wyst� puj�  w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717                                z pó� niejszymi 
zmianami); 

3) parametrów i wska� ników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linie zabudowy – obszar obj� ty niniejszym planem stanowi 
obszar rolniczy, ustalenia niniejszego planu wprowadzaj�  zakaz zabudowy z 
dopuszczeniem przeznaczenia tych�e terenów dla inwestycji celu publicznego: 
urz� dze	  energetyki wiatrowej,  co nie rodzi obowi� zku okre� lenia w/w 
parametrów  i wska�ników; 

4) sposobów zagospodarowania terenów zagro� onych osuwaniem si�  mas 
ziemnych - na obszarze obj� tym niniejszym planem nie wyst� puj�  tereny 
zagro�one osuwaniem si�  mas ziemnych; 

5) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomo�ci obj�tych planem 
miejscowym – ustalenia niniejszego planu wprowadzaj�  zakaz zabudowy z dopuszczeniem 
przeznaczenia tych�e terenów dla inwestycji celu publicznego: urz�dze� energetyki wiatrowej, 
co nie rodzi obowi�zku okre� lania zasad i warunków scalania i podziału nieruchomo�ci. 

2. Nie okre� la si�  na obszarze obj�tym niniejszym planem w formie ustale�  graficznych: 
1) granic terenów zamkni�tych oraz granic ich stref ochronnych – na obszarze obj� tym 

niniejszym planem nie wyst�puj� ; 
2) granic terenów zagro�onych osuwaniem si� mas ziemnych – na obszarze obj�tym niniejszym 

planem nie wyst�puj�  tereny zagro�one osuwaniem si�  mas ziemnych. 
 

§ 6 

Ilekro�   w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o: 
1) uchwale – nale� y przez to rozumie
  niniejsz�  uchwał�  Rady Gminy Branice, 

której tre�
  stanowi cz��
  tekstowa planu i której integralnymi cz�� ciami s�  
odpowiednio rysunek planu oraz wymagane rozstrzygni� cia; 

2) ustanowionych odr� bnych przepisach – nale� y przez to rozumie
  ustanowione, 
odr� bne przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi (normami); 

3) terenie – nale� y przez to rozumie�  wydzielone w cz��ci graficznej 1a liniami 
rozgraniczaj�cymi nieruchomo� ci gruntowe lub ich cz��ci, oznaczone numerem i 
symbolem (identyfikuj�cych odpowiednio jednostk�  planistyczn�  oraz teren) ; 

4) przeznaczeniu podstawowym terenu – nale� y przez to rozumie
  przeznaczenie 
terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj� cymi, które powinno dominowa
  na 
danym terenie, w sposób okre� lony w ustaleniach  niniejszego planu; 



5) przeznaczeniu uzupełniaj� cym – nale� y przez to rozumie
  rodzaje 
przeznaczenia inne ni�  podstawowe, które wzbogacaj�  lub usprawniaj�  
funkcjonowanie przeznaczenia podstawowego  terenu, albo stanowi�  element 
struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy konieczny do uwzgl� dniania, który 
mo� e współistnie
  z przeznaczeniem podstawowym; 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – nale� y przez to rozumie
  rodzaje 
przeznaczenia inne ni�  podstawowe i uzupełniaj� ce, które mog�  współistnie
  z 
przeznaczeniem podstawowym                     i uzupełniaj� cym i które nie 
zmieniaj�  charakteru obszaru, któremu wyraz nadaje przeznaczenie 
podstawowe; 

7) strefach technicznych - nale�y przez to rozumie�  stref� kontrolowan�  od sieci i urz�dze� 
infrastruktury technicznej, obejmuj�c� pas terenu wzdłu� sieci po obu jej stronach pozwalaj�cy na 
stały lub okresowy dost�p operatora kontroluj�cego stan sieci, a w przypadku awarii na jej 
usuni�cie. Szeroko�� tej strefy ustala si� na podstawie rodzaju sieci, �rednicy, gł�boko�ci 
posadowienia; 

8) urz�dzeniu energetyki wiatrowej -  nale�y przez to rozumie� pojedynczy zespół wiatrowy, 
pr�dotwórczy zło�ony z elementów: 
a) wie� y – stalowej, najcz�� ciej o kształcie rury, o wysoko� ci zale� nej od � rednicy łopatek turbiny, zazwyczaj kilkadziesi� t do ponad stu metrów, 
b) turbiny – zbudowanej z dwóch lub trzech łopatek (�migieł typu lotniczego), 

maksymalna � rednica łopatek ograniczona jest wzgl� dami konstrukcyjnymi do 
100 m, 

c) gondoli – zamocowanej na szczycie wie� y, mieszcz� cej  generator, 
przekładnie, układy steruj� ce i inne. 

 
Rozdział 2 

Przeznaczenie terenu. 

§ 7 

1. Wyznacza si�  tereny wydzielone w cz�� ci graficznej 1a liniami rozgraniczaj� cymi 
i oznacza si�  je numerem i symbolem. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust� pie 1 okre� la si�  przeznaczenie podstawowe, 
uzupełniaj� ce oraz dopuszczalne, zgodnie z podanymi w tabeli: 

 

1) w jednostce planistycznej „A” Branice: 
L.p
. 

Nr  i symbol 
terenu 

Przeznaczenie 
podstawowe 

Przeznaczenie 
uzupełniaj� ce 

 
Przeznaczenie 
dopuszczalne 

 
1 

 
A1R÷A2R 

 
tereny rolnicze 

 
drogi transportu 
rolniczego 

� urz� dzenia energetyki 
wiatrowej,  (pojedyncze 
lub grupowe)  � sieci infrastruktury 
technicznej,       w tym 
zwi� zane z urz� dzeniami 
energetyki wiatrowej, 

 
2) w jednostce planistycznej „B” Bliszczyce: 

L.
p 

Nr  i symbol 
terenu 

Przeznaczeni
e podstawowe 

Przeznaczenie 
uzupełniaj� ce 

 
Przeznaczenie 
dopuszczalne 



 
1 

 
B1R÷ B4R  

 
tereny 

rolnicze 

 �   lasy, w tym 
istniej� ce, �   drogi 
transportu 
rolniczego  

� urz� dzenia energetyki 
wiatrowej   (pojedyncze 
lub grupowe) �  sieci infrastruktury 
technicznej,              w 
tym zwi� zane  z 
urz� dzeniami energetyki 
wiatrowej. 

2 B1KDL÷B2K
DL 

tereny dróg 
publicznych 
klasy lokalna 

 
__ 

� sieci infrastruktury 
technicznej, 

 
 

Rozdział 3 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich u
�

ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.  

§ 8 

Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem rolniczym, wydzielonych w cz��ci graficznej 1a liniami 
rozgraniczaj�cymi i oznaczonych symbolami A1R÷A2R; B1R÷B4R  ustala si�: 
1) zakaz budowy budynków kubaturowych; 
2) zachowanie istniej�cego zagospodarowania i u�ytkowania, z zastrze�eniem przeznaczenia 

uzupełniaj�cego i dopuszczalnego, o których mowa w paragrafie 7 niniejszej uchwały oraz 
dopuszcze� o których mowa w punktach 3, 4 i 5 niniejszego ust�pu; 

3) dopuszcza si�  remont  i regulacje istniej�cej sieci rowów melioracji  szczegółowej, budow� 
nowych rowów, w tym z przepustami; 

4) dopuszcza si�  realizacj� przedsi�wzi�� z zakresu ochrony przeciwpowodziowej; 
5) dopuszcza si�  realizacje budowli zwi�zanych z wydobywaniem kopaliny w granicach obszaru 

górniczego zakładu górniczego „Branice” na terenie  oznaczonym symbolem A2R;  
6) zwarty obszar zaj� ty przez urz�dzenia energetyki wiatrowej  nie mo�e przekracza�  0,5 ha w klasie 

bonitacyjnej I-III  lub 1 ha w klasie bonitacyjnej IV gleb pochodzenia mineralnego. 
 

Rozdział 4 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

§ 9 

1. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem rolniczym, wydzielonych w cz��ci graficznej 1a 
liniami rozgraniczaj�cymi i oznaczonych symbolami A1R÷A2R; B1R÷B4R  ustala si�  zasady 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zgodnie z ustanowionymi, odr�bnymi przepisami 
obowi�zuj�cymi w tym zakresie oraz ustaleniami okre� lonymi w przepisach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie lokalizacji urz�dze�  energetyki wiatrowej ustala si�: 
1) zakaz lokowania urz�dze�  energetyki wiatrowej w 

odległo�ci mniejszej ni� 500 metrów od granicy terenów zabudowanych, w tym  wsi Branice i 
Bliszczyce odpowiednio; 

2) zakaz lokowania urz�dze�  energetyki wiatrowej w 
odległo�ci mniejszej ni� 200 metrów od granicy terenów produkcji zwierz�cej; 

3) zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu 
(wyra�onych równowa�nym poziomem  d�wi�ku A w dB) na granicy terenów zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej (od instalacji, pozostałych obiektów i grup �ródeł hałasu): 
a)   dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemie�lniczymi, 

zagrodowej: – pora  dnia – przedział czasu odniesienia 
równy 8 najmniej korzystnym godzinom 

 
55 dB (A) 



dnia kolejno po sobie nast�puj�cym 
 – pora nocy  – przedział czasu odniesienia 
równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy 
 

45 dB (A) 

b) dla terenów zabudowy zwi�zanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci                      
i młodzie�y, terenów domów opieki: – pora  dnia – przedział czasu odniesienia 

równy 8 najmniej korzystnym godzinom 
dnia kolejno po sobie nast�puj�cym 
 

 
50 dB (A) – pora nocy  – przedział czasu odniesienia 

równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy 
 

40 dB (A) 

4) wykorzystanie istniej�cego układu sieci dróg 
transportu rolniczego, powi�zanych z drogami publicznymi jako dojazdu do realizowanych 
urz�dze� energetyki wiatrowej; 

5) ka�dorazowo, w sytuacji przekroczenia wysoko�ci 
50 m n.p.t. przez urz�dzenia, o których mowa w ust�pie 1, dokonanie  uzgodnienia  z 
Dowództwem Sił Powietrznych. 

 

Rozdział 5 
Zasady ochrony � rodowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego. 

§ 10 

1. Dla terenów  z podstawowym przeznaczeniem rolniczym, wydzielonych  w cz��ci graficznej 1a 
liniami rozgraniczaj�cymi i oznaczonych symbolami A1R÷A2R; B1R÷B4R  ustala si� zasady  
ochrony �rodowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego zgodnie z ustanowionymi, odr�bnymi 
przepisami obowi�zuj�cymi w tym zakresie oraz ustaleniami okre� lonymi w przepisach 
niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie ochrony � rodowiska wyznacza si�  stref�  udokumentowanego zło�a surowca ilastego 
ceramiki budowlanej „Branice” w granicach okre� lonych w cz��ci graficznej 1a. 

3. W zakresie ochrony przyrody i warto�ci krajobrazowych ustala si� : 
1) zakaz lokowania urz�dze� energetyki wiatrowej w cz��ci terenów oznaczonych  symbolami 

A1R i B1R – w granicach obszaru bezpo� redniego zagro�enia powodzi� rzeki Opawy dla 
przepływu p=1%;   

2) ochron� istniej�cych lasów oraz zieleni �ródpolnej poprzez zachowanie i utrzymanie,                     
w szczególno�ci skupisk zadrzewie�  i zakrzewie� , z zastrze�eniem ust�pu 4 niniejszego 
paragrafu; 

3) wprowadzenie �ródpolnych pasów wiatrochronnych. 
4. Dopuszcza si� wycink� istniej�cych zadrzewie�  nie stanowi�cych lasu i zakrzewie�  w sytuacji 

konieczno�ci wprowadzenia niezb�dnych rozwi�za� z zakresu sieci i urz�dze� infrastruktury 
technicznej  oraz przedsi�wzi�� z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, wprowadzaj�c w ka�dym 
przypadku obowi�zek kompensacji przyrodniczej. 

5. Dopuszcza si� realizacj� �cie�ek rowerowych w powi�zaniu i przy wykorzystaniu dróg transportu 
rolniczego. 

6. W zakresie lokalizacji urz�dze�  energetyki wiatrowej ustala si�: 
1) na etapie przygotowania przedsi�wzi�cia obowi�zek: 

a)      rozpoznania geologiczno-in�ynierskiego, 
b) rozpoznania warunków topograficznych (z ukierunkowaniem na tereny płaskie                       

i odsłoni�te lub łagodnie wyniesione, charakteryzuj�ce si�  kanałowym przepływem 
powietrza), 

c) rozpoznania anemometrycznego - przeprowadzenie przynajmniej rocznych pomiarów 
siły, g�sto�ci i pr�dko�ci wyst�puj�cych wiatrów – niezb�dnych do wyliczenia 
wydajno�ci energetycznej urz�dzenia (grupy urz�dze� ) energetyki wiatrowej w skali 
roku oraz dla wła�ciwego doboru parametrów tego�  urz�dzenia (grupy urz�dze�), 

d) sporz�dzenia bilansu odpadów (okre� lenie zasad gospodarki odpadami, zwłaszcza ich 
gospodarczego wykorzystania w trakcie budowy); 



2) zasady gromadzenia i usuwania odpadów, zwi�zanych z lokalizacj� urz�dze�, o których 
mowa w niniejszym ust�pie nale�y organizowa�  zgodnie z regulacjami obowi�zuj�cymi                  
w gminie, z zastrze�eniem, i�  gospodark�  odpadami niebezpiecznymi  w małych ilo�ciach 
okre� laj�  ustanowione, odr�bne przepisy obowi�zuj�ce w tym zakresie; 

3) masy ziemne, stanowi�ce grunt rodzimy, winny by�  składowane w zwi�zku z realizacj� 
urz�dze�, o których mowa w  niniejszym ust�pie i ponownie wykorzystane do rozplantowania.  

 

Rozdział 6 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego. 

§ 11 

1. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem rolniczym, wydzielonych w cz��ci graficznej 1a  
liniami rozgraniczaj�cymi i oznaczonych symbolami A1R÷A2R; B1R÷B4R  ustala si�: 
1) przy prowadzeniu prac ziemnych, w przypadku natrafienia na pozostało�ci archeologiczne – 

wymóg przeprowadzenia ratowniczych bada� archeologicznych w celu udokumentowania 
znalezisk, zgodnie z warunkami pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków,   z zastrze�eniem punktów 2 i 3 niniejszego ust�pu; 

2) ochron�  stwierdzonych stanowisk archeologicznych  nie wpisanych do rejestru zabytków, 
stanowi�cych stref�  ochrony archeologicznej w granicach okre�lonych w cz��ci graficznej 1a 
(zgodnie z poni�szym wykazem): 

 

L.p. Nr stanowiska Typ 
stanowiska 

Poło�enie stanowiska 

 
1 

 
Bliszczyce -  

st. A 

 
stanowisko 
neolityczne 

 
około 500 m na północ od szosy z Bliszczyc do 
Michałkowic, około 650 m na północny-wschód od 
ko�cioła we wsi, na południowo-zachodnim stoku 
wyniesie�, 
 

 
2 

 
Branice  

 około 1200 m na południowy wschód od zało�enia 
zamkowego w Branicach, około 50 m od drogi 
gruntowej u podstawy północno-zachodniego stoku 
wyniesienia; 

3) dla strefy ochrony archeologicznej ustala si� ochron� stanowisk, wszelkie planowane w ich 
obr�bie prace ziemne winny by� poprzedzane badaniami archeologicznymi, zgodnie                     
z warunkami pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

4) zachowanie obiektów ruchomych – krzy�y (zgodnie z poni�szym wykazem) – wszelkie prace, 
za wyj� tkiem drobnych, bie��cych napraw wymagaj� opinii Opolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków: 

 

L.p. Obiekt Lokalizacja Czas powstania 
 
1 

 
krzy�  przydro�ny, 

drewniany 

przy drodze publicznej klasy lokalna 
(powiatowej) nr 1248,O relacji 
Bliszczyce-Michałkowice, po lewej 
stronie, jad�c w kierunku Michałkowic, 
przy rozwidleniu z drog� transportu 
rolniczego 

 
 

pocz� tek XXI wieku 

 
2 

krzy� przydro�ny, 
metalowy z postaci� 
ukrzy�owanego 

przy drodze publicznej klasy lokalna 
(powiatowej) nr 1282,O relacji 
Bliszczyce-Branice, po lewej stronie, 
jad�c w kierunku Branic 

  
koniec XX wieku 

 
 



Rozdział 7 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek tów podlegaj � cych 
ochronie, ustalonych na podstawie odr � bnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a tak � e nara� onych na niebezpiecze
�

stwo powodzi. 

§ 12 

1. Dla terenów poło�onych w granicach terenu górniczego „Branice” ustala si�  konieczno��  integracji 
wszelkich działa� maj�cych na celu wykonywanie uprawnie� okre� lonych w udzielonej koncesji Nr 
47/94 przedłu�onej z upowa�nienia Wojewody Opolskiego przez Głównego Geologa 
Województwa  do dnia 31.12.2020 roku (pismo NR �R.II-JJ-7412/20/04 z dnia 28.02.2005 roku), 
w tym w szczególno�ci wydobywanie kopaliny w granicach obszaru górniczego. 

2. Dla terenów poło�onych w granicach terenu górniczego „Branice”, o którym mowa w ust�pie 1 
ustala si� docelowo rekultywacj� obejmuj�c� zespół działa�  maj�cych na celu przywrócenie 
warto�ci u�ytkowych i przyrodniczych (ze wskazaniem rekultywacji w kierunku rolniczym). 

3. Ustala si� obszar bezpo� redniego zagro�enia powodzi� rzeki Opawy dla przepływu o p=1% 
(wodami stuletnimi), w granicach okre� lonych w cz��ci graficznej 1a. 

4. Dla obszaru bezpo�redniego zagro�enia powodzi� obejmuj�cego tereny doliny rzeki Opawy 
ustala si�: 
1) utrzymanie i utrwalenie przeznaczenia podstawowego  dla rolnictwa; 
2) zakaz realizacji obiektów budowlanych z zastrze�eniem ust�pu 5 niniejszego paragrafu; 
3) zachowanie i ochron� zadrzewie� i zakrzewie�, zgodnie z zasadami okre� lonymi                         

w paragrafie 10 niniejszej uchwały. 
5. Dla obszaru bezpo�redniego zagro�enia powodzi� rzeki Opawy dopuszcza si� realizacj� 

rozwi�za� z zakresu przedsi�wzi�� liniowych odpowiednio infrastruktury technicznej i dróg 
transportu rolniczego oraz przedsi�wzi��  z zakresu ochrony przeciwpowodziowej; 

 
Rozdział 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komu nikacji i 
infrastruktury technicznej. 

§ 13 

1. Dla terenów dróg publicznych, wydzielonych w cz�� ci graficznej 1a liniami 
rozgraniczaj� cymi                i oznaczonych symbolami B1KDL÷B2KDL , 
stanowi� cych odcinki dróg powiatowych klasy lokalna: NR 1248,O relacji 
Bliszczyce-Michałkowice, nr 1282,O  relacji  Bliszczyce-Branice ustala si�  
zgodnie  z ustanowionymi, odr� bnymi przepisami obowi� zuj� cymi w tym zakresie: 
1) utrzymanie klasy dróg (z dopuszczeniem ich przebudowy) jako ci� gów 

jednojezdniowych, dwupasowych (1x2); 
2) szeroko��  w liniach rozgraniczaj� cych nie mniej ni�  20 przy osiowym 

przebiegu jezdni. 
2. Dla terenów obj� tych planem ustala si�  modernizacj� , rozbudow�  i budow�  sieci 

infrastruktury technicznej na zasadach: 
1) utrzymanie istniej� cej sieci wodoci� gowej wraz z urz� dzeniami, biegn� cej 

wzdłu�  drogi powiatowej nr 1248,O zgodnie ze wskazaniami cz�� ci 
graficznej 1a, dopuszczaj� c jej przebudow�   oraz budow�  nowych sieci 
wodoci� gowych; 

2) utrzymanie istniej� cych rozdzielczych sieci elektroenergetycznych 15 KV 
wraz                              z urz� dzeniami, dopuszczaj� c ich  przebudow�  i 
rozbudow� ; 

3) budow�  nowych,  w tym napowietrznych urz�dze	  elektroenergetycznych 
(linii elektroenergetycznych, stacji transformatorowych); 



4) utrzymanie istniej� cych sieci teletechnicznych oraz uzbrojenia 
towarzysz� cego, dopuszczaj� c ich przebudow�  i rozbudow�  oraz budow�  
nowych sieci teletechnicznych; 

5) prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urz� dzeniami oraz sieci 
gazowniczych; 

6) trasy projektowanych sieci infrastruktury technicznej winny by�  prowadzone 
w liniach rozgraniczaj� cych dróg, z dopuszczeniem ich prowadzenia poza 
liniami rozgraniczaj� cymi w przypadku braku technicznej mo� liwo� ci 
prowadzenia ich w tych� e liniach. 

3. Dopuszcza si�  zmiany przebiegu i parametrów istniej� cych sieci infrastruktury 
technicznej, w tym w przypadku zaistnienia kolizji z nowoprojektowanymi 
urz� dzeniami energetyki wiatrowej, na warunkach uzgodnionych z wła� cicielem 
danej sieci – o ile nie narusza to struktury danej sieci, nie pogarsza warunków 
obsługi i nie narusza interesów osób trzecich. 

4. Ustala si� , okre� lone przepisami odr� bnymi i normami bran� owymi ograniczenia 
w u� ytkowaniu terenów przyległych do istniej� cych i projektowanych sieci 
infrastruktury technicznej (strefy techniczne), w tym strefy techniczne istniej� cych 
napowietrznych linii elektroenergetycznych � redniego napi� cia 15 KV, mierz� c 
poziomo i prostopadle od osi na 8 metrów. 

 
 

Rozdział 9 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz �dzania i u� ytkowania 

terenów. 

§ 14 

Do czasu zagospodarowania cz��ci terenów obj�tych niniejszym planem zgodnie z dopuszczeniem 
dotycz�cym urz�dze� energetyki wiatrowej, w/w tereny pozostan� w dotychczasowym 
zagospodarowaniu i u�ytkowaniu.  

 
Rozdział 10 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala si �  opłaty, o której mowa w 
art.36 ust.4 ustawy. 

§  15 

1. Ustala si�  stawki procentowe (okre� lone w stosunku procentowym do wzrostu warto�ci 
nieruchomo�ci), słu��ce naliczaniu jednorazowych opłat  z tytułu wzrostu warto�ci nieruchomo�ci  
lub jej cz��ci, w sytuacji lokalizacji na niej urz�dzenia (urz�dze�) energetyki wiatrowej, opisane             
w poni�szej tabeli: 

 
1) w jednostce planistycznej „A” Branice: 

L.p. Przeznaczenie podstawowe  
 

Stawka procentowa 

1 
R –    tereny rolnicze, 15 % 

 
 

2) w jednostce planistycznej „B” Bliszczyce: 

L.p. Przeznaczenie podstawowe  
 

Stawka procentowa 



1 R –    tereny rolnicze,  15 % 
 

2. Dla terenów istniej�cych dróg publicznych klasy lokalna oraz terenów rolniczych, dla których 
zostanie utrzymane zagospodarowanie i u�ytkowanie rolnicze ustala si� zerow� stawk� 
procentow�, słu��c�  naliczaniu jednorazowych opłat z tytułu wzrostu warto�ci nieruchomo�ci. 

Rozdział 11 
Przepisy ko

�
cowe  

 

§ 16 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa Opolskiego i publikacji na 
stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urz�du Gminy Branice. 

 
§ 17 

Uchwał� powierza si� do wykonania Wójtowi Gminy Branice. 
 
 

§ 18 

Uchwała wchodzi w �ycie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr. XXI/104/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r. Rady Gminy Branice w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie Art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz.717, z pó�niejszymi zmianami) przedmiotem uchwalenia 
przez Rad�  Gminy Branice jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Podstaw�  sporz�dzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym 
mowa powy�ej jest: � uchwała Nr LII/233/06 Rady Gminy Branice z dnia 26 pa�dziernika 2006 roku w sprawie 

przyst�pienia do sporz�dzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Branice, w celu wprowadzenia zakazu zabudowy dla terenów rolnych oraz okre� lenia 
sposobów ich zagospodarowania, z dopuszczeniem przeznaczenia tych�e terenów dla inwestycji 
celu publicznego – urz�dze� energetyki wiatrowej. 

Projekt w/w planu miejscowego został wykonany zgodnie z procedur�  sporz�dzania planu, ustalon� 
przepisami  art. 17 – 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o Planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U.z 2003 roku Nr 80, poz.717, z pó�niejszymi zmianami). 
Form� zapisu ustale� projektu planu jest tekst uchwały Rady Gminy Branice, do której zał�cznikami 
s�: 
– rysunek planu stanowi�cy cz��� graficzn� 1a i cz���  graficzn�  1b (zał�cznik graficzny nr 1), 
– rozstrzygni�cie Rady Gminy Branice o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

niniejszego planu w trakcie wyło�enia do publicznego wgl�du (zał�cznik nr 2),   
– rozstrzygni�cie Rady Gminy Branice dotycz�ce sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nale��  do zada� własnych gminy oraz zasad ich 
finansowania (zał�cznik nr 3). 

W/w projekt planu zgodnie z wymogami ustawowymi respektuje ustalenia „Studium...” (na zasadzie 
zgodno�ci ustale� planu ze wskazaniami „Studium”), powi�zania z obszarami s�siaduj�cymi oraz 
uwzgl�dnia wszystkie mo�liwe do wprowadzenia odpowiednio wnioski zło�one do planu, to jest  takie, 
które s� zgodne z przepisami odr�bnymi i nie wymagaj�  zmian „Studium...”.  
Dokumentacja formalno - prawna planu, b� d� ca podstaw�  do stwierdzenia przez 
Wojewod�  Opolskiego jego zgodno� ci z prawem, zgodnie z Rozporz�dzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (§ 12) zawiera: 
1)  uchwał�  Rady Gminy Branice o przyst� pieniu do sporz� dzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego;  
2)  ogłoszenie prasowe i obwieszczenia o przyst� pieniu do sporz� dzania projektu 

planu; 
3) zawiadomienia instytucji i organów wła� ciwych do uzgodnienia i opiniowania 

projektu planu                 o przyst� pieniu do jego sporz� dzania wraz z dowodami 
dor� czenia; 

4)  wykaz wniosków zło�onych do  projektu planu ; 
5)  rozstrzygni� cie organu sporz� dzaj� cego projekt planu w sprawie rozpatrzenia 

wniosków, o których mowa w pkt. 4; 
6)  wykaz materiałów planistycznych sporz�dzonych w trakcie prac nad planem, wraz z 

wnioskami wynikaj�cymi z ich analizy;   
7) wykaz materiałów planistycznych sporz� dzonych na podstawie przepisów 

odr�bnych;  
8)  prognoz�  skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego; 
9)  dowody przekazania projektu planu do zaopiniowania i uzgodnie� ; 
10) wykaz opinii do projektu planu; 
11) wykaz uzgodnie�  projektu planu; 
12) informacj�  Wójta Gminy Branice dotycz� c�  braku potrzeby uzyskania zgody na 

zmian�  przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze; 



13)  prognoz�  oddziaływania na � rodowisko miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego;  

14)  ogłoszenie prasowe i obwieszczenie o wyło� eniu projektu planu wraz z 
prognoz�  oddziaływania na � rodowisko do publicznego wgl� du, wraz z dowodami 
ich ogłoszenia; 

15)  protokół z dyskusji publicznej nad przyj� tymi w projekcie planu rozwi� zaniami;  
16)  informacj�  Wójta Gminy Branice o braku uwag wniesionych do wyło� onego do 

publicznego wgl� du projektu planu;  
17) uchwał�  Rady Gminy Branice o uchwaleniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzenne-go wraz z zał� cznikami i uzasadnieniem; 
18) informacj�  o składzie zespołu autorskiego opracowuj� cego projekt planu wraz z 

aktualnym za�wiadczeniem o wpisie na list�  członków wła� ciwej izby samorz�du 
zawodowego. 

Po  uchwaleniu, jako akt prawa miejscowego, niniejs zy miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego stanowi ć będzie instrument  do prowadzenia bie Ŝącej polityki inwestycyjnej na 
obszarze obj ętym planem.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 

do Uchwały nr XXI/104/08              
Rady Gminy Branice   
z dnia 1 kwietnia  2008 roku 

 
 
 
 
 

 

 

ROZSTRZYGNI�CIE 

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG  WNIESIONYCH  DO  PROJEKTU 

NINIEJSZEGO PLANU 

W TRAKCIE WYŁO �ENIA DO PUBLICZNEGO WGL �DU. 

 

 

 

 
 
 

 Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporz�dzonego w 

celu wprowadzenia zakazu zabudowy dla terenów rolnych oraz okre� lenia sposobów ich 

zagospodarowania z dopuszczeniem przeznaczenia tych�e terenów dla inwestycji celu 

publicznego – urz�dze�  energetyki wiatrowej, wyło�onego do publicznego wgl�du, nie 

zgłoszono �adnych uwag, nie zachodziła wi�c potrzeba ich rozpatrywania i podejmowania 

stosownych rozstrzygni�� . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 

do Uchwały nr XXI/104/08 
Rady Gminy Branice  
z dnia 1 kwietnia 2008 roku 

 
 
 
 
 

 
 

 

ROZSTRZYGNI�CIE RADY GMINY BRANICE 

DOTYCZ�CE SPOSOBU REALIZACJI   ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI   Z 

ZAKERSU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE��  DO ZADA�  

WŁASNYCH GMINY 

ORAZ  ZASAD ICH FINANSOWANIA,  ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH 

PUBLICZNYCH. 

 

 

 

 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, został sporz� dzony w 
celu wprowadzenia zakazu zabudowy dla terenów rolnych oraz okre� lenia sposobów 
ich zagospodarowania,                           z dopuszczeniem przeznaczenia tych� e 
terenów dla inwestycji celu publicznego – urz� dze�  energetyki wiatrowej. 
  Realizacja urz� dze�  energetyki wiatrowej oraz sieci i urz� dze�  infrastruktury 
technicznej zwi� zanych z funkcjonowaniem w/w urz�dze�  nie stanowi zada�  
własnych gminy Branice, zatem nie wyst� piły przesłanki do okre� lenia sposobu 
realizacji oraz finansowania w/w inwestycji. 
 Ewentualna rozbudowa sieci wodoci� gowych i budowa sieci kanalizacyjnych 
jest mo� liwym dopuszczalnym przeznaczeniem, zapisanym w planie (ewentualny 
sposób ich finansowania odbywa�  si	  b	 dzie w oparciu o obowi� zuj� ce przepisy i 
procedury – ze � rodków własnych Zakładu Bud�etowego Gospodarki Komunalnej – 
dotacji Urz	 du Gminy na cele inwestycyjne oraz pozyskanych � rodków z UE, w 
formie dofinansowania z odpowiedniego programu pomocowego).  
 
 
 
 


