
UCHWAŁA NR XVIII/122/2020 
RADY GMINY PRZYRÓW 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Staropole. 

 Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) w związku z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca     2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), 

Rada Gminy Przyrów 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w Gminie Przyrów w granicach sołectwa Staropole. 

2. Granicę obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa 
załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Maria Stępień 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/122/2020

Rady Gminy Przyrów

z dnia 30 grudnia 2020 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/122/2020 

Rady Gminy Przyrów 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Uzasadnienie  

 Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
wyodrębnionych obszarów w gminie Przyrów obejmuje obszary położone na terenie gminy Przyrów, 
w granicach administracyjnych sołectwa Staropole. 

 Granice obszaru opracowania planu określone zostały na załączniku graficznym do uchwały. Potrzeba 
opracowania planu wynika z potrzeby dostosowania obowiązującego planu miejscowego do rozwoju 
nowych technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii i umożliwienie realizacji elektrowni 
fotowoltaicznych. Postanowiono jednak objąć projektem planu całe sołectwo, aby umożliwić mieszkańcom 
i przedsiębiorcom składnie wnioskówi likwidację ewentualnych barier rozwoju, jeżeli powyższe nie będzie 
stało w sprzeczności z kierunkami rozwoju gminy i obowiązującymi przepisami. Niezbędne jest również 
dostosowanie zapisów do aktualnych wymogów prawnych. 

 Przewidywane rozwiązania planu, uwzględniające określone w analizie, dopuszczalne sposoby 
przeznaczenia terenów, będą zgodne z ustaleniami studium. 

W związku z podjętą aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
zakłada się uzyskanie pełnej zgodności postanowień studium z przewidywanymi rozwiązaniami przyszłego 
planu dla wszystkich wyznaczonych obszarów. Po przeprowadzonej analizie dokumentów planistycznych, 
zgodności proponowanych rozwiązań ze Studium oraz dostępnych na tym etapie postępowania uwarunkowań 
lokalizacyjnych i środowiskowych, należy stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia planu jest zasadne. 
Rozpoznanie problemów planistycznych wykazało, że przewidywany zakres postanowień planu będzie 
uwzględniał w pełnym zakresie upoważnienia określone w art. 15 ust. 2 i częściowo w ust. 3 (pkt 8, 9, 10) 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Część graficzna projektu 
planu zostanie wykonana                   zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Do opracowania dołączona 
zostanie prognoza oddziaływania na środowisko, której problematyka będzie wynikała z uzgodnionego przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zakresu 
i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Aktualne 
materiały kartograficzne – mapa zasadnicza i mapa ewidencji gruntów – oraz dane użytkowania i władania 
terenów zostaną pozyskane w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego                            
w Częstochowie. 

Analizowana będzie możliwość występowania obszarów i obiektów podlegających ochronie na 
podstawie przepisów odrębnych, w tym na podstawie przepisów: 

- ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, 

- ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

- ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, 

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, 

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, 

- ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

- ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze. 

 Instalacje fotowoltaiczne mieszczą się w definicji instalacji odnawialnego źródła energii 
zawartej w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zgodnie 
z którym jest to instalacja stanowiąca wyodrębniony zespół: 

a) urządzeń służących do wytwarzania energii opisanych przez dane techniczne                                       
i handlowe, w których energia jest wytwarzana z odnawialnych źródeł energii, lub, 

b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno - użytkową służących                                
do wytwarzania biogazu rolniczego 
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- a także połączony z tym zespołem magazyn energii, w tym magazyn biogazu rolniczego. 

Wg założeń poczynionych przez tut. organ celem funkcjonowania inwestycji ma być generacja 
energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego; elektrownia zostanie 
przyłączona do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV za pomocą własnych przyłączy, 
zrealizowanych na zasadach określonych w art. 7 ust. 8d i 8d1 ustawy Prawo energetyczne. 
Projektowane inwestycje będą działać w sposób autonomiczny, nie będą, wymagać przebywania 
obsługi w trakcie normalnej pracy operacyjnej. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia 
nie będzie miało wpływu na okolicę i komfort życia mieszkańców oraz pracę okolicznych urządzeń 
i będzie ograniczone do obszaru działki, na której zostanie zlokalizowane. W związku 
z funkcjonowaniem projektowanej inwestycji nie przewiduje się emisji substancji wywierających 
szkodliwe oddziaływanie na środowisko.
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