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 Gmina Poczesna nie posiada miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego.  

Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Poczesna  przyjętym uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 166/XIX/12 z dnia 19.07.2012r. tereny, na 

których jest projektowana inwestycja polegająca na   

„Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 10 683 kWp wraz z niezbędnymi urządzeniami 

elektroenergetycznymi, położonej w Poczesnej”  

są określone jako : 

- RP1- tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zakazem zabudowy za wyjątkiem inwestycji celu 

publicznego, przez działki przebiega istniejąca linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia, 

- droga zbiorcza (Z) 

- U- tereny funkcji usługowej, droga zbiorcza, przez działkę przebiega istniejący gazociąg 

magistralny wys. napięcia( działka o nr ewid. 458/5), 

- PU - tereny przemysłowe i usługowe 

- zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności, tereny mieszkaniowe o obniżonym standardzie 

zamieszkania (obsługa komunikacyjna inwestycji – działka o nr ewid. 463/4). 

Tereny  sąsiadujące z projektowaną inwestycją są określone jako: 

- zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności, tereny mieszkaniowe o obniżonym standardzie 

zamieszkania, 

- zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności, 

- tereny funkcji usługowej, 

- tereny przemysłowe i usługowe, 

- tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zakazem zabudowy za wyjątkiem inwestycji celu 

publicznego, 

- RŁ - tereny wyróżnionych kompleksów łąk i dolin, 

- ZP - tereny zieleni parkowej i przestrzeni publicznych.  

Ponadto informuję, iż w obowiązującym dokumencie (zmiana studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna) dla przedmiotowych terenów nie 

zostały wyznaczone obszary, na których mogą zostać rozmieszczone urządzenia wytwarzające 

energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.  

 

 

 

W załączeniu: 

1. wyrys ze zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Poczesna w skali 1: 10 000 (uchwała Rady Gminy Poczesna Nr  166/XIX/12 z dnia 

19.07.2012r. ) 

Otrzymują: 

1. Solarfaktor Polska Sp. z o. o. ul. Nowokościelna 30, 43 – 100 Tychy 

2. Strony w ilości powyżej 20 : zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października  2008r.  

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z 2008r.) 

3. a/a 

 


