
Uchwała Nr XXX(219)2008
Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 28 października  2008 r.

w sprawie przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru we wsi Wokowice gmina Brzesko /teren 
położony  pomiędzy  północno-  zachodnią  granicą  z  Gminą  Borzęcin  , 
południowo-wschodnią granicą z rzeką Uszwicą , południowo- zachodnią 
granicą z terenami budowlanymi w odl. 60 m od drogi gminnej oraz od 
południa graniczący  z planowaną autostradą / dla farmy wiatrowej .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.), Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje:

§ 1

1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części  obszaru we  wsi Wokowice, gmina Brzesko [ teren położony pomiędzy północno- 

zachodnią  granicą z Gminą Borzęcin , południowo- wschodnią granicą z rzeką Uszwicą , 

południowo- zachodnią stroną z terenami budowlanymi w odl. 60,0 m od drogi gminnej 

oraz od  południa graniczący  z planowaną autostradą ] dla farmy wiatrowej .

2. Planem  obejmuje  się  obszar  położony  w  gminie  Brzesko  w  obrębie  ewidencyjnym 

Wokowice.

3. Granica  obszaru  objętego  planem  oznaczona  jest  na  mapie,  stanowiącej  załącznik 

graficzny do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



                                                                  Załącznik Nr 1 
 do Uchwały Rady Miejskiej 
 w Brzesku Nr XXX(219)2008
 z dnia 28 października 2008 r.

 



                                      Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX(219)2008

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 28 października  2008 r.

w sprawie przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego  dla  obszaru  farmy wiatrowej  w  rejonie  wsi  Wokowice, 

gmina Brzesko

1. Sporządzenie  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego dla  obszaru farmy 

wiatrowej  w  rejonie  wsi  Wokowice,  gmina  Brzesko,  ma  na  celu  określenie  sposobu 

zagospodarowania terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wokowice. Na terenie tym 

przewiduje się lokalizację farmy wiatrowej.

2. Farma wiatrowa,  produkująca energię  elektryczną dzięki  sile  wiatru,  stanowi przykład 

wykorzystania alternatywnego źródła energii. Korzystanie z tego rodzaju źródeł energii 

jest obecnie wymagane przepisami – ma to na celu ograniczenie stosowania niekorzystnie 

oddziaływujących  na  środowisko  konwencjonalnych  źródeł  energii  (np. węgiel 

kamienny).

3. Na omawianym obszarze nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  Obszar  ten  objęty  został  natomiast  Uchwałą  Nr  XIV(103)2007  Rady 

Miejskiej  w  Brzesku  z  dnia  5  listopada  2007  roku  w  sprawie  przystąpienia 

do sporządzenia  zmiany  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Brzesko.  Na podstawie  ww.  uchwały  prowadzona jest  obecnie 

procedura zmiany Studium, która umożliwi sporządzenie na tym obszarze miejscowego 

planu  zagospodarowania  przestrzennego.  Opracowywany  projekt  zmiany  Studium 

w niedługim czasie zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Brzesku do uchwalenia.

4. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym,  Burmistrz  Brzeska  przeprowadził  analizy  zasadności  przystąpienia 

do sporządzenia  planu  i  stopnia  zgodności  przewidywanych  rozwiązań  z  ustaleniami 

Studium. Analizy te wykazały, że podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


