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I Informacje  wprowadzające 
 

 
1. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania jest wprowadzenie zmiany w Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków  zatwierdzonego  
Uchwałą Nr XXVIII/131/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 marca 2006 roku, a następnie 
jego zmiana dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Pszeniczna, 
Pągów, Bukowie, Wojciechów przyjęta Uchwałą Nr XXIX/173/09 z 13 sierpnia 2009 roku ; 
w części obejmującej obszar wsi Wilków  . 
 
2. Podstawa  i cel opracowania. 
Rada Gminy w Wilkowie  podjęła uchwałę Nr XXXVIII/227/10 w dniu 27 maja 
2010roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla obszaru położonego we wschodniej 
części wsi Wilków , którego granice zostały określone na załączniku graficznym do 
uchwały. 
Podjęta  uchwała ma na celu  wyznaczenie obszaru dla umożliwienia lokalizacji farmy 
wiatrowej na obszarze wsi Wilków. 
Wieś Wilków  objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  
zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/110/08 Rady Gminy w Wilkowie z 29 sierpnia 2008 
roku ( ogł. Dz. Urz. Woj. Op. nr 75 poz.1921 ). 
 
Zapisy art.20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym zobowiązują radę gminy do uchwalenia planu miejscowego, po stwierdzeniu 
jego zgodności z ustaleniami studium. 
W obu dokumentach planowany do lokalizacji elektrowni wiatrowych obszar na terenie wsi 
Wilków nie był uwzględniony. 
Rada Gminy w Wilkowie w celu zgodności między dokumentami  podjęła uchwałę  
o wprowadzeniu najpierw  zmiany  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy a następnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
wsi Wilków. 
 
W świetle powyższego zmiana w studium wymaga: 
=  wprowadzenia zmiany w części tekstowej studium polegającej na określeniu 
uwarunkowań, a następnie kierunku rozwoju i  ustaleń odnoszących się do 
wyodrębnionego  obszaru we wsi Wilków zgodnie z nowymi uwarunkowaniami  
i przyjętymi nowymi  kierunkami jego rozwoju; 
 

=  wprowadzeniu wyodrębnionego obszaru dla lokalizacji farmy wiatrowej na rysunku 
zmiany w studium  określającego . 
 
Zmiana w Studium wynikająca z planowanej lokalizacji farmy wiatrowej zostaje 
wprowadzona w części obejmującej : 
- uwarunkowania  rozwoju gminy , 
- kierunki zagospodarowania – polityka przestrzenna gminy, 
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  następująco:  
 

 

II. Uwarunkowania  Rozwoju  Gminy 
 

 
Wprowadza się następujące zapisy: 
 
w pkt.3. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska przyrodniczego  
 
1. Warunki fizyczno - geograficzne 
Zgodnie z podziałem fizyczno – geograficznym J. Kondrackiego i W. Walczaka obszar 
gminy Wilków położony jest w obrębie mezoregionu Równina Oleśnicka,  która jest 
fragmentem jednostki wyższego rzędu , tj. makroregionu Nizina Śląska. 
Planowany dla lokalizacji farmy wiatrowej obszar jest częścią Równiny Oleśnickiej 
położony we wschodniej części gminy , na wschód od zabudowań wsi Wilków.  
 
Pod względem hipsometrycznym obszar planowanej farmy wiatrowej stanowi część 
wysoczyzny zbudowanej głównie z glin zwałowych.  
 
Pod względem geologicznym obszar stanowi kompleks osadów czwartorzędowych, 
tworzący powierzchniową pokrywę litologiczną w którym dominują gliny zwałowe., 
natomiast w stropie tych osadów występują gliny lessopodobne i gliny deluwialne, na 
których rozwinęły się gleby wysokich klas bonitacyjnych. 
 
2. Warunki wodne  
– Obszar wsi pod względem hydrograficznym wchodzi w skład zlewni I rzędu rzeki Odry, 
zlewni II rzędu rzeki Widawy. 
Obszar opracowania znajduje się w górnej części dorzecza Widawy. Obszar opracowania 
pozbawiony jest cieków wodnych. 
 

Wody podziemne – pierwszy poziom wodonośny występuje w utworach 
czwartorzędowych i ma charakter wód gruntowych. Wody podziemne występują tu w 
kilku poziomach o różnym rozmieszczeniu przestrzennym i znaczeniu użytkowym. 
Zwierciadło pierwszego przypowierzchniowego poziomu wód gruntowych występuje na 
ogół na głębokości poniżej 2-5m .Poziom wód gruntowych nie ma znaczenia użytkowego. 
 

3. Uwarunkowania hydrogeologiczne 
 – obszar opracowania nie zalega na zbiornikach zaliczanych jest do obszaru wysokiej 
ochrony  
 
4. Gleby 
 
Pod względem wartości użytkowej występujące na obszarze objętym opracowaniem gleby 
brunatne jak i pseudobielicowe to w zdecydowanej większości gleby II i III klasy 
bonitacyjnej. Zaliczają się one do 2 kompleksu przydatności rolniczej – pszennego 
dobrego. Wysoka przydatność gleb powoduje, że obszar opracowania ma wybitnie 
rolniczy charakter. 
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5. Klimat lokalny –obszar opracowania  cechują korzystne warunki klimatu lokalnego 
pod względem termiczno – wilgotnościowym i nadaje się do zabudowy zarówno 
związanej z związanej z przebywaniem ludzi jak i innej. 
 
6. Surowce mineralne – na obszarze opracowania nie  występują udokumentowane 
surowce mineralne w postaci kruszywa naturalnego . 
 
w pkt.3.6: Uwarunkowania wynikające z wymogów ochrony środowiska przyrody 
i krajobrazu kulturowego 
 
Szata roślinna  - w/g dostępnych źródeł obszar opracowania  znajdujący się  
w środkowo – wschodniej  części gminy Wilków  nie posiada wyraźnego potencjału 
związanego z występowaniem stanowisk chronionych, w tym zwłaszcza rzadkich 
gatunków roślin i grzybów. 
 
Wśród notowanych na terenie opracowania siedlisk nie zidentyfikowano siedlisk 
przyrodniczych objętych ochroną prawną.  
Roślinność rzeczywista terenu opracowania oraz jej niewielkie bogactwo jest 
odzwierciedleniem intensywnego rolniczego sposobu zagospodarowania. 
Dominującymi zbiorowiskami na terenie opracowania są zbiorowiska segetalne. Grupa 
zespołów segetalnych, czyli chwastów towarzyszących uprawom rolnym, zarówno 
zbożowym, jak i okopowym z klasy Stellarietea mediae, spotykana bardzo często na 
obszarze. 
Na terenie opracowania nie występują dobrze wykształcone siedliska przyrodnicze 
wymieniane w Dyrektywie Siedliskowej. 
 
Różnorodność biologiczna 
Na obszarze opracowania brak jest ekosystemów o podwyższonym potencjale wartości 
przyrodniczej. 
Niewielkie płaty roślinności łąkowej cechuje niska różnorodność biologiczna.  
 

Świat zwierząt 
Dostępne materiały charakteryzujące faunę obszaru opracowania  wskazują, iż na terenie 
występują wyłącznie pospolite w skali kraju gatunki zwierząt do których można zaliczyć:  
- z gatunku płazów i gadów – ropucha szara, ropucha zielona, rzekotka drzewna, traszka 
zwyczajna, padalec, zaskroniec, 
- z ptaków – wróbel, jerzyk, muchołówka szara, kos, szpak, sikora modra, sikora bogatka , 
- z ssaków – jeż zachodni, kret, ryjówka aksamitna, gacek brunatny, łasica. 
Należy to wiązać z występowaniem wieloprzestrzennych monokultur rolniczych   
w obrębie których istnieje mało atrakcyjna baza zerowa. 
Wymienione wyżej gatunki objęte są w Polsce ochroną gatunkową. 
 
Powiązania przyrodnicze obszaru z jego szerszym otoczeniem 
Obszar opracowania stanowi  część wieloprzestrzennej wysoczyzny . Przez obszar 
opracowania nie przebiegają korytarze ekologiczne . 
 
Obszary i obiekty  prawnie chronione 
 
Na obszarze opracowania  nie występują szczególne zasoby roślinności , gdyż obszar jest 
wysoce zantropogenizowany. Nie stwierdzono zwłaszcza: rzadkich w skali regionu i kraju 
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gatunków roślin, przyrodniczych siedlisk chronionych, zespołów i zbiorowisk roślinnych 
rzadkich i koniecznych do ochrony ze względu na walor, gatunków roślin chronionych na 
podstawie Dyrektywy Siedliskowej. 
 

Na terenie objętym opracowaniem nie stwierdzono występowania obszarów oraz 
obiektów chronionych na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody [Dz. U. nr 92, poz.880 ze zm.] 
Nie wskazywano również obiektów i obszarów projektowanych do ochrony. 
 

w pkt.4.  Uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz ochrony dóbr kultury współczesnej 
 
Obszar opracowania jest nie zabudowany i nie występują obiekty zabytkowe 
budownictwa i architektury, natomiast występują ślady dawnego osadnictwa. 
Ślady te ujęte są jako stanowiska  archeologiczne wpisane do ewidencji Opolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Na obszarze opracowania objętych ochroną jest 4 stanowiska ( osada 
wczesnośredniowieczna)  zlokalizowane na działkach nr: 852/2; 853/1; 914/14 i 914/4. 
 

w pkt.8 Uwarunkowania wynikające ze stanu prawnego gruntów 
 
Na obszarze opracowania zdecydowanie dominuje sektor prywatny do którego należy ponad 
90% powierzchni gruntów.  
 

w pkt.13 Uwarunkowania wynikające ze stanu komunikacji i infrastruktury 
technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej, 
energetycznej 
 
Komunikacja 
Obszar opracowania jest dostępny za pośrednictwem dróg dojazdowych gminnych i dróg 
transportu rolnego. 

 
Infrastruktura techniczna 
 
Z uwagi na istniejące rolnicze wykorzystanie i zagospodarowanie obszaru nie jest on 
wyposażony w urządzenia i sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej. 
 
Przez teren opracowania  przebiega tranzytowa linia elektroenergetyczna: 
=  wn. 400 KV (Dobrzeń - Pasikurowice) oraz sieć niskiego napięcia 15kV.  
 
w pkt.14. Uwarunkowania wynikające ze stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
 
Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjne gminy Wilkowa wynosi 90,8 
punkta, co stawia gminę na 12 miejscu, w grupie gmin o średnio-dobrych możliwościach 
produkcyjnych dla rolnictwa w województwie (max. 102,3 gmina Pawłowiczki, min. 57,3 
gmina Jemielnica) 
Obszar opracowania cechują korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa. 
Jest to kompleks czysto rolny o klasach II i III klasy bonitacji gleb zaliczany do 2 kompleksu 
rolniczej przydatności – pszenno – dobry. 
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Wprowadza się  pkt.15  
Uwarunkowania wynikające ze stanu funkcjonowania środowiska gminy. 
 
1. Zagrożenia rzeźby i powierzchni ziemi  
Obszar opracowania aktualnie nie posiada zagrożeń dla rzeźby i powierzchni ziemi  jest 
niezabudowany , użytkowany rolniczo . 
Głównym zagrożeniem dla struktury ziemi  jest stosowanie nawozów sztucznych  
i środków ochrony roślin w rolnictwie. 
 

2. Zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych 
- największym zagrożeniem dla wód powierzchniowych i podziemnych na terenie 
opracowania jest produkcja rolna. Produkcja rolna, a w szczególności zabiegi 
agrotechniczne ze stosowaniem środków ochrony roślin i nawozów sztucznych oraz 
rozlewanie na pola gnojowicy, mogą powodować zanieczyszczenia wód. 
 

3. Zagrożenia dla gleb 
- największym zagrożeniem dla gleb jest produkcja rolna a w szczególności zabiegi 
agrotechniczne ze stosowaniem środków ochrony roślin i nawozów sztucznych oraz 
rozlewanie na pola gnojowicy, mogą powodować zanieczyszczenia gleb, 
- przez obszar opracowania nie przebiegają podstawowe szlaki drogowe o dużym 
natężeniu ruchu a także nie występują duże zakłady przemysłowe, czy stacje paliwowe, 
mogące emitować zanieczyszczenia w takich ilościach aby mogły powodować 
zauważalne zmiany jakościowe gleb. 
 

4. Zagrożenia hałasem i wibracjami 
- na obszarze opracowania brak jest źródeł wytwarzających hałas. 
 
5. Zagrożenie zanieczyszczenia powietrza 
- na obszarze opracowania brak jest źródeł emisji do powietrza atmosferycznego. 
 
6 Zagrożenie elektromagnetycznym promieniowanie niejonizującym 
- głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego niskiej częstotliwości na 
obszarze opracowania jest przebiegająca  linia elektroenergetyczna  wysokiego napięcia 
400kV.  
 
Wprowadza się  pkt.16  
Ograniczenia rozwoju planowanego nowego zagospodarowania obszaru wynikająca 
z formalno – prawnych warunków udostępniania, użytkowania i zagospodarowania 
terenu : 
 
wynikają przede wszystkim z obowiązujących przepisów szczególnych prawa, które określają 
możliwości użytkowania i zagospodarowania terenu: Są to: 
 
- ograniczenia wynikające z ochrony gruntów rolnych i leśnych: 
* ustawa z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( t.j. Dz. U. z 2004r. nr 
121, poz.1266 z późn. zm.) 
- ograniczenia wynikające z ochrony środowiska i niektórych jego elementów: 
* ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 28, 
poz.150 z późn. zm.) 
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* ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, określająca szczególne formy 
ochrony przyrody ( Dz. U. Nr 92. poz.880 z późn. zm.) 
* ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne – o zasadach gospodarowania zasobami wód 9 
t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz.2019 z późn .zm.) 
* ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251 z późn. zm.), 
- ograniczenia wynikające z przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych 
realizacji inwestycji: 
* ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118  
z późn. zm.) 
* ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U Nr 
80, poz.717 z późn. zm.) 
- ograniczenia wynikające z ochrony wartości kulturowych: 
* ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, 
poz.1568 z późn. zm. 
 
Wprowadza się  pkt.17   
Ograniczenia i preferencje wynikające z warunków inżynierskich: 
 
W tej analizie i ocenie wzięto pod uwagę: 
- budowę geologiczną 
- rzeźbę terenu 
- warunki hydrogeologiczne 
- tereny o wysokim poziomie wód gruntowych, zalewane lub podtapiane, stałe lub okresowo. 
Analiza ta pozwala na stwierdzenie, że obszar  opracowania   posiada generalnie jednakowe 
warunki fizjograficzne. Obszar opracowania  położony jest  na utworach o cechach 
inżynierskich korzystnych dla realizacji zabudowy.  
 
Wprowadza się  pkt.18  
Uwarunkowania - podsumowanie 

–  analiza uwarunkowań wewnętrznych dla rozwoju planowanego nowego 
zagospodarowania obszaru dla lokalizacji farmy wiatrowej. 
 
Obszar opracowania   posiada korzystne warunki dla lokalizacji farmy wiatrowej: 
          - położenie , ukształtowanie i gruntowe , 
          - brak występowania obiektów przyrodniczych prawnie chronionych 
          - możliwość przestrzennego rozwoju , 
          - dostępność  komunikacyjna , 
          - sieci infrastruktury technicznej: 
 
Bariery rozwoju : 
- wysoka klasa użytków rolnych 
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III. Kierunki Zagospodarowania  Przestrzennego  
Polityka Przestrzenna Gminy 

 
 

Wprowadza się następujące zapisy i ustalenia 
 

w pkt.3. Kierunki zmian w strukturze  przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu 
terenów 
 
3.1.1. Charakterystyka planowanego kierunku rozwoju przestrzennego obszaru 
objętego zmianą w studium 
 

Rysunek zmiany ,, Studium” w zakresie obszaru opracowania  ustala ogólną dyspozycję 
funkcjonalno – przestrzenną wyodrębnionego obszaru. 
Sposób użytkowania terenów oraz rozwój przestrzenny gminy Wilków i wsi Wilków  
został zdeterminowany warunkami przyrodniczymi oraz istniejącym zainwestowaniem. 
W ramach zmiany w studium nie wprowadza się istotnych zmian w strukturze 
przestrzennej wsi.  
Utrzymuje się główne kierunki zagospodarowania wsi określone  dotychczas w studium 
gminy i uwzględnionych w sporządzonym  miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego wsi Wilków w odniesieniu do: 
=  wyznaczonych  terenów dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usług ; 
= wyznaczonych terenów usług publicznych, 
=  wyznaczonych  obszarów dla lokalizacji działalności gospodarczej- rolniczej, 
produkcyjnej, składowania i magazynowania. 
Zmiana studium ma na celu umożliwienie prowadzenia dalszej polityki przestrzennej 
prowadzącej do : 
=  realizacji urządzeń infrastruktury technicznej poprzez pozyskiwanie ekologicznych 
źródeł - energetyki wiatrowej. 
 

Wprowadza się pkt.3.4.  
Ustalenia dotyczące kierunków i wskaźników zagospodarowania oraz użytkowania 
terenów, w tym parametry i wskaźniki urbanistyczne dla obszaru objętego zmianą  
w studium 
1.Obszary rolnicze oznaczone na rysunku zmiany w studium symbolem – R : 
Przeznaczenie podstawowe obszaru: 
- grunty orne - uprawy polowe, 
- łąki i pastwiska, 
Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie 
- urządzenia służące prowadzeniu działalności rolniczej jak płyty gnojowe,  
- sieci urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, 
- utwardzenie dróg rolniczych na potrzeby transportu rolnego oraz budowy i obsługi farmy 
wiatrowej, 
Ograniczenia zagospodarowania : 
- wyklucza się lokalizację  zabudowy rolniczej kubaturowej  
Wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 
- ochrona zmeliorowanych i drenowanych użytków rolnych, 
- utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych, 
- odtworzenie dawnych miedz śródpolnych. 
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2. Tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki – elektrowni wiatrowych 
– obszar oznaczony na rysunku studium  symbolem EW- 2  
Przeznaczenie terenów: 
- tereny rolnicze z dominacją gruntów ornych , na których możliwa jest lokalizacja farmy 
elektrowni wiatrowej. 
Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 
- utwardzanie dróg rolniczych na potrzeby transportu rolnego oraz budowy i obsługi farmy 
wiatrowej, 
- plac manewrowy, drogi dojazdowe o szerokości min.4m, 
- niezbędna infrastruktura techniczna, w tym na potrzeby planowanego zespołu farmy 
wiatrowej. 
Warunki lokalizacji farmy wiatrowej: 
Przed podjęciem działań w celu lokalizacji farmy wiatrowej w  miejscowym planie 
zagospodarowania inwestor winien zostać zobowiązany do opracowania: 
- koncepcji rozmieszczenia turbin wiatrowych , 
- studium krajobrazowego identyfikującym miejsca widokowe oraz wskazujące koncentrację 
kilku wiatraków na osi widokowej, stopień ingerencji w krajobraz planowanej farmy 
wiatrowych z tych miejsc wraz z identyfikacją stref o najmniejszej konfliktowości, 
- analizy uwarunkowań geologicznych posadowienie turbin wymaga uprzednio wykonania 
badań geotechnicznych podłoża gruntowego i ustalenia wymaganych warunków ich 
posadowienia, stosunków wodnych i klimatu, 
- analizy emisji hałasu, wibracji i drgań, 
- analizy skumulowanego oddziaływania farm wiatrowych planowanych na obszarze gminy  
i zrealizowanych na terenach sąsiednich na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi gminy . 
Ograniczenia zagospodarowania: 
- -wyłącznie na obszarach wskazanych w studium, 
- zgodnie z przepisami odrębnymi i wynikającymi z wstępnie  przeprowadzonych badań 
specjalistycznych i analiz , 
- instalowanie urządzeń o najnowszych rozwiązaniach technologicznych dla ograniczenia  
   uciążliwości oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. 
- ilość elektrowni wiatrowych na wyznaczonym obszarze musi zapewniać wymaganą 
odległości między turbinami zgodnie z instrukcją producenta , lecz nie mniej niż 300m oraz 
zachować niezbędne odległości od zabudowy mieszkaniowej wsi Wilków usytuowanej od 
strony zachodniej obszaru planowanej farmy, 
- na wyznaczonym obszarze zaleca się jeden typ turbin lub różne typy pod warunkiem 
zbliżonych parametrów konstrukcyjnych, 
- moc pojedynczych elektrowni wiatrowych – do 2 MW, 
- wysokość elektrowni wiatrowych wraz ze skrzydłem – do 170m, mierząc od naturalnego 
poziomu terenu, 
3.  dla zespołu obejmującego 4 stanowiska archeologiczne wyznaczone  na rysunku 
zmiany w studium położonego na obszarze planowanej farmy wiatrowej wprowadza 
się ustalenia dotyczące zasad ochrony : 
- dane dotyczące zabytkowej i kulturowej zawartości stanowisk archeologicznych, a także 
ich zasięg oraz ich ilość może ulec zmianie po przeprowadzeniu badań weryfikacyjnych 
na terenach badanych, bądź po objęciu nimi terenów dotąd nie przebadanych.  
Zasady ochrony ( wg ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 
rozporządzeniami Ministra Kultury): 

- wszystkie stanowiska archeologiczne podlegają ochronie prawnej; 
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- wszelkie inwestycyjne prace ziemne w obrębie i bezpośrednim otoczeniu tj. w 
odległości do 100m od wyznaczonego na rysunku studium zespołu stanowisk 
archeologicznych muszą być poprzedzone ratowniczymi badaniami 
archeologicznymi prowadzonymi pod nadzorem archeologicznym ; 

- projekt budowlany inwestycji musi być uzgodniony z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków, a inwestor (lub wykonawca) musi uzyskać pozwolenie 
konserwatorskie na prace w zabytku i jego otoczeniu; 

- podczas wszelkich prac ziemnych istnieje możliwość nowych odkryć 
archeologicznych. Dlatego inwestor (lub wykonawca) winien być zobowiązany do 
każdorazowego powiadomienia wojewódzkiego konserwatora  zabytków lub 
władze lokalne o nowym odkryciu; 

- grunty na których zlokalizowane są stanowiska mogą być użytkowane rolniczo, za 
wyjątkiem głębokiej orki. 

Stanowiska archeologiczne winny być uwzględnione i nanoszone w formie niezmienionej 
przy wykonywaniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

w pkt.7.Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
7.4. Elektroenergetyka 

   w zakresie sieci wysokich napięć  
– przez obszar opracowania  przebiega linia:  
=  linia dwutorowa 110KV relacji Dobrzeń - Ozimek 

 
 w zakresie niskich napięć: 

=  linia niskiego napięcia 15/0,4KV zasilana z GPZ Namysłów.  

Kierunki rozwoju elektroenergetyki: 
 - modernizacja linii wysokiego napięcia, 
 - przebudowa napowietrznej sieci niskiego napięcia na trasie planowanej farmy 
wiatrowej 
- budowa linii kablowych SN do 30kV, łączących poszczególne elektrownie wiatrowe  
z systemem elektroenergetycznym. 
 

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań w zmianie studium  
 
Z analizy zaktualizowanych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków 
wynika, że zachodzi  potrzeba  zmiany kierunku polityki przestrzennej przyjętej 
 w dotychczasowej edycji studium uwzględniającej możliwość budowy farmy wiatrowej na 
terenie wsi Wilków.  
 
Podstawowe zmiany ustaleń studium określających kierunki zagospodarowania 
przestrzennego w stosunku do dokumentu pierwotnego obejmują: 
- wyznaczenie dodatkowego obszaru dla możliwości pozyskiwania ekologicznych źródeł 
energii jakim są farmy wiatrowe. 
- wprowadzenie do  edycji studium wymagań zakresie elementów uwarunkowań, które 
studium winno uwzględniać w związku z planowaną farmą wiatrową, 
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- określenie w formie wytycznych kierunków , parametrów ,wskaźników kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania oraz użytkowania terenów planowanej farmy wiatrowej  do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
 
Obszar ten poddany został weryfikacji pod katem uwarunkowań, które uwzględnione zostały 
w sposób następujący: 
- uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania 
terenów, 
- uwarunkowania wynikające z uwarunkowań ekofizjograficznych obszaru,  
- uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska,  
- uwarunkowania wynikające wymogów realizacji farmy wiatrowej, 
- uwarunkowania wynikające z prawa ochrony środowiska środowiska,  
 
Ustalenia zmiany w  studium mają na celu umożliwienie lokalizacji farmy wiatrowej oraz 
wskazanie wymogów jej realizacji w dostosowaniu do obowiązujących przepisów  
z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań. 
 
W kierunkach rozwoju określono wskaźniki i parametry oraz zasady zabudowy  
i zagospodarowania obszaru planowanej farmy wiatrowej , które winny zostać uwzględnione 
przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
Zmiany te nie wprowadzają zasadniczych zmian  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności  przyjętych 
w podstawowej wersji Studium gminy Wilków 
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