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UCHWAIA NR LII/413/10 

 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM 

 z dnia 26 lutego 2010 r. 

w s”rawie zmiany uchwaJy w s”rawie uchwalenia Statutu SoJectwa Wrzosowo. 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala statut 
soJectwa Wrzosowo gmina KamieL PomorskiŁ 

§ 1. W § 8 ust. 2 pkt 3 uchwaJy Nr LI/389/10 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 

stycznia 2010 r. w s”rawie uchwalenia Statutu SoJectwa Wrzosowo wykre`la się lit. e. 

§ 2. § 46 otrzymuje brzmienie: 

  ｭ§ 46Ł Burmistrz Gminy s”rawuje nadzór nad gos”odarką finansową soJectwa i co najmniej raz 

w roku dokonuje kontroli wydatkowania `rodków ”rzekazanych soJectwuŁｬ. 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ń4 dni ”o ogJoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa źachod-

niopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 
Henryk MasJowski 
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UCHWAIA NR L/318/10 

 RAŚY MIśJSKIśJ W IOBZIE 

 z dnia 25 lutego 2010 r. 

w sprawie w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ”od lokalizację 
farm elektrowni wiatrowych w obrębie Karwowo gmŁ Iobez (farma ｭKarwowoｬ) 

oraz w obrębie ZacheJmie, gmŁ Iobez (farma ｭMeszneｬ). 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska 

w Iobzie uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXI/195/08 Rady Miejskiej w Iobzie z dnia 25 listopada 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia ”lanu, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL 
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Iobez uchwalonego uchwaJą Nr XXVI/226/01 Rady 

Miejskiej w Iobzie z dnia 31 marca 2001 r. zmienionego uchwaJą Nr VII/34/07 Rady Miejskiej w Iobzie 
z dnia 28 marca 2007 r., zmienionego uchwaJą Nr L/317/10 Rady Miejskiej w Iobzie z dnia 25 lutego 

2010 r., uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Iobez ”od lokalizację farm 
elektrowni wiatrowych w obrębie Karwowo, gmŁ Iobez (farma ｭKarwowoｬ) oraz w obrębie źacheJmie, 
gmŁ Iobez (farma ｭMeszneｬ), zwany dalej planem. 
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2. Plan obejmuje obszar ”oJowony w czę`ci obrębu Karwowo i źacheJmie w gminie Iobez o Jącznej 
powierzchni 912,67 ha. 

3. Granice ”lanu ”rzedstawione są na zaJącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwaJy - rysunki planu 

w skali 1:5000. 

4. Przedmiotem planu zagospodarowania ”rzestrzennego jest ”rzeznaczenie terenów o dotychczaso-

wym uwytkowaniu rolniczym na tereny rolnicze z mowliwo`cią lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz 
z sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznejŁ 

5. Integralnymi czę`ciami ”lanu są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:5000; 

2) zaJącznik nr 2 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:5000; 

3) zaJącznik nr 3 skJadający się z arkuszy 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 - rysunki miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego w skali 1:2000; 

4) zaJącznik nr 4 skJadający się z arkuszy 4.1 i 4.2 - wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków za-

gos”odarowania ”rzestrzennego gminy Iobezｬ; 
5) zaJącznik nr 5 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego; 

6) zaJącznik nr 6 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finanso-

wania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2. 1. Na obszarze planu, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania, a takwe szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki inten-

sywno`ci zabudowy; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
4) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci; 
5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

6) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
7) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ciŁ 

2. Ustalenia planu zawarte w tek`cie uchwaJy obejmują: 

1) R - teren upraw polowych z zakazem lokalizacji zabudowy; 

2) ZL - tereny le`ne; 
3) EW/R - teren lokalizacji elektrowni wiatrowych, infrastruktury towarzyszącej i upraw polowych; 

4) KD - teren drogi publicznej, dojazdowej. 

3. Przebieg linii rozgraniczających dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lać ”o”rzez odczyt 
osi odpowiednich linii z rysunku planu. 

RozdziaJ 2 

Prze”isy ogólne 

§ 3. 1. Ustalenia z zakresu obsJugi inwynieryjnej: 

1) elektrownie będą ”racowaJy bezobsJugowo, w związku z tym nie zachodzi potrzeba uzbrojenia terenu 

w sieci wodociągowe i kanalizacyjne; 

2) inwestor zobowiązany jest do ”owiadomienia od”owiednich wJadz lotniczych, o przewidywanych termi-

nach ukoLczenia budowy elektrowni wiatrowych oraz wykonania oznakowania ”rzeszkodowego zgodnie 
z obowiązującymi ”rze”isami i ”odania dokJadnych ws”óJrzędnych lokalizacji elektrowni wiatrowych; 

3) elektrownie ”oJączyć liniami elektroenergetycznymi ze stacją elektroenergetyczną - GPZ; dopuszcza 

się, równolegJe do linii elektroenergetycznych, uJowenie linii teletechnicznych oraz na terenie o”raco-

wania sieci infrastruktury technicznej; do”uszcza się ”rzebudowę istniejącej infrastruktury elektro-

energetycznej dla ”otrzeb realizacji ustaleL ”lanu w przypadku kolizji z ”lanowaną lokalizacją wiew 
elektrowni wiatrowych po uprzednim uzgodnieniu z gestorem sieci. 
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2. W zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 

1) konieczno`ć i zakres ”rze”rowadzenia monitoringu ”rzedinwestycyjnego oraz monitoringu skutków 
inwestycji na `rodowisko ”rzyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem migrujących zwierząt i ostoi 

ich bytowania, nalewy ustalić na ”odstawie ”rze”isów odrębnych; w przypadku stwierdzenia nega-

tywnego w”Jywu na migrujące zwierzęta lub ostoje ich bytowania inwestor mowe być zobowiązany 
do ”odjęcia dziaJaL ratunkowych w celu minimalizacji zagroweL; 

2) wystę”ujące w granicach opracowania urządzenia drenarskie i melioracyjne muszą być zachowane; 
w przypadku kolizji z ”rojektowanymi urządzeniami i sieciami nalewy ”rzebudować istniejącą sieć me-

lioracyjną; 
3) nalewy zabez”ieczyć wierzchnią warstwę gleby, a ”o zakoLczeniu budowy i montawu urządzeL ”rzy-

wrócić wokóJ nich ”ierwotny stan terenu i s”osób jego uwytkowania; 
4) zakaz lokalizacji obiektów ”owodujących ”rzekroczenie do”uszczalnych norm uciąwliwo`ci ”oza grani-

cami obszaru objętego ”lanemŁ 

3. Ustalenia z zakresu ochrony `rodowiska kulturowego: 

1) na terenie objętym ”lanem znajduje się stanowisko archeologiczne objęte strefą ｭW IIｬ czę`ciowej 
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, do”uszczającej inwestowanie ”od okre`lony-

mi warunkami; w strefie ｭW IIｬ obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z od-

powiednim organem dsŁ ochrony zabytków, 
b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych w granicach strefy, wy”rzedzających 

roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre`lonych ”rze”i-

sami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 
2) na terenie objętym ”lanem znajdują się stanowiska archeologiczne objęte strefą ｭW IIIｬ ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ”olegającej na ”rowadzeniu interwencyjnych 
badaL archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych; strefa ｭW IIIｬ obejmuje stanowi-

ska ujęte w ewidencji sJuwby konserwatorskiej, w granicach których obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z od”owiednim organem dsŁ ochrony zabytków, 
b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 
RozdziaJ 3 

Prze”isy szczegóJowe 

§ 4. Na terenach, o Jącznej ”owierzchni 55,7 ha, oznaczonych na zaJącznikach graficznych nr 1 

i nr 2, symbolem źL, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: tereny le`ne; 
2) zagospodarowanie zgodnie z ”lanem urządzania lasu; 

3) fragmenty terenu objęte strefą ｭW IIｬ i ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 

- obowiązują ustalenia RozdziaJu 2, § 3 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 
4) zasady ochrony `rodowiska zgodnie z RozdziaJem 2, § 3 ust. 2 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 5. Na terenach, o Jącznej ”owierzchni 7ńŃ,Ń2 ha, oznaczonych na zaJącznikach graficznych nr 1 

i nr 2, symbolem R, ustala się: 

1) przeznaczenie: teren upraw polowych; 

2) zakaz lokalizacji zabudowy; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci infrastruktury 

technicznej; 

4) do”uszcza się instalacje urządzeL do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru; 

5) do”uszcza się mowliwo`ć ”odziaJów geodezyjnych uwytków rolnych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
6) do”uszcza się wykorzystanie terenu ”od budowę dróg montawowych oraz dróg dla celów serwiso-

wych w okresie eksploatacji elektrowni wiatrowych; 

7) ”rzez teren ”rzebiega istniejąca na”owietrzna linia elektroenergetyczna NN 4ŃŃ kV, relacji Krajnik - 

Dunowo wraz ze strefą oddziaJywania - pasem technologicznym, o szeroko`ci 8Ń,0 m (po 40,0 m od 

osi linii w obu kierunkach); lokalizacje wszelkich obiektów i sieci infrastrukturalnych, na terenie pasa 

technologicznego, nalewy uzgodnić z wJa`cicielem sieci; 
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8) fragmenty terenu objęte strefą ｭW IIｬ i ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 

- obowiązują ustalenia RozdziaJu 2, § 3 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 
9) obsJugę inwynieryjną, zasady ochrony `rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie 

z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 6. Na terenach, o Jącznej ”owierzchni ń22,52 ha, oznaczonych na zaJączniku graficznym nr 3 

(w arkuszach nr 3.1, 3.2 i 3.3), symbolem 1 EW/R o powierzchni 14,38 ha, 2 EW/R o powierzchni 

15,09 ha, 3 EW/R o powierzchni 7,14 ha, 4 EW/R o powierzchni 33,96 ha, 5 EW/R o powierzchni 

12,83 ha, 6 EW/R o powierzchni 16,67 ha i 7 EW/R o powierzchni 22,45 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: obszar lokalizacji do ń9 wiew elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW, 

o Jącznej mocy do 66,5 MW; 

2) ”oza obszarem lokalizacji wiewy, ”laców montawowych i dróg eks”loatacyjnych uwytkowanie rolnicze; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć skrajnego ”unktu wirnika w pozycji pionowej - 200 m, 

b) nie”rzekraczalna linia zabudowy dla fundamentów wiew elektrowni wiatrowych - wedJug rysunku 
planu, 

c) w celu s”eJnienia warunków wynikających z norm do”uszczalnego ”oziomu haJasu, lokalizację 
wiew do”uszcza się w odlegJo`ci minimum 4Ń0 m od zabudowy mieszkaniowej lub innej przezna-

czonej na staJy ”obyt ludzi, 
d) minimalna odlegJo`ć między wiewami - 300 m, 

e) wszystkie elementy konstrukcji wiewy i turbiny ”owinny być ”omalowane na kolor jasny, ”aste-

lowy, nie kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów `wietlnych, 
f) zakaz umieszczania na elektrowniach wiatrowych reklam za wyjątkiem oznaczenia nazwy 

i symbolu ”roducenta iłlub wJa`ciciela na gondolach wiatrowych, 
g) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania ”rzeszkodowego: nocnego oraz dziennego, zgod-

nie z obowiązującymi ”rze”isami, 
h) do”uszcza się instalacje urządzeL do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru, 

i) do”uszcza się wykorzystanie terenu ”od budowę ”laców i dróg montawowych oraz dróg dla ce-

lów serwisowych w okresie eksploatacji, 

j) do”uszcza się ”rowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, zgodnie z wymogami 

obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych ”rze”isów branwowych oraz sieci, obiektów 
i urządzeL infrastruktury technicznej, 

k) fragment terenu o symbolu 6 śWłR objęty strefą ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk ar-

cheologicznych - obowiązują ustalenia RozdziaJu 2, § 3 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 
4) do”uszcza się mowliwo`ć ”odziaJów geodezyjnych uwytków rolnych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
5) obsJugę komunikacyjną terenów od dróg ”ublicznych ”o”rzez drogi realizowane na czas budowy, 

montawu i celów serwisowych w okresie eksploatacji; 

6) obsJugę inwynieryjną, zasady ochrony `rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z Roz-

dziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 7. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 3 (arkusz nr 3.4), symbolem 8 EW/R o po-

wierzchni 14,27 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: obszar lokalizacji do 3 wiew elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW, o Jącz-

nej mocy do 10,5 MW; 

2) ”oza obszarem lokalizacji wiewy uwytkowanie rolnicze; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć skrajnego ”unktu wirnika w pozycji pionowej - 200 m, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy dla fundamentów wiew elektrowni wiatrowych - wedJug rysunku 
planu, 

c) w celu s”eJnienia warunków wynikających z norm do”uszczalnego ”oziomu haJasu, lokalizację 
wiew do”uszcza się w odlegJo`ci minimum 4Ń0 m od zabudowy mieszkaniowej lub innej przezna-

czonej na staJy ”obyt ludzi, 
d) minimalna odlegJo`ć między wiewami - 300 m, 

e) wszystkie elementy konstrukcji wiewy i turbiny ”owinny być ”omalowane na kolor jasny, ”aste-

lowy, nie kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów `wietlnych, 
f) zakaz umieszczania na elektrowniach wiatrowych reklam za wyjątkiem oznaczenia nazwy 

i symbolu ”roducenta iłlub wJa`ciciela na gondolach wiatrowych, 
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g) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania ”rzeszkodowego: nocnego oraz dziennego, zgod-

nie z obowiązującymi ”rze”isami, 
h) do”uszcza się instalacje urządzeL do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru, 

i) do”uszcza się wykorzystanie terenu ”od budowę ”laców i dróg montawowych oraz dróg dla ce-

lów serwisowych w okresie eksploatacji, 

j) dopuszcza się ”rowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, zgodnie z wymogami 

obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych ”rze”isów branwowych oraz sieci, obiektów 
i urządzeL infrastruktury technicznej; 

4) do”uszcza się mowliwo`ć ”odziaJów geodezyjnych uwytków rolnych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
5) obsJugę komunikacyjną terenu od dróg ”ublicznych ”o”rzez drogi realizowane na czas budowy, mon-

tawu i celów serwisowych w okresie eksploatacji; 

6) obsJugę inwynieryjną i zasady ochrony `rodowiska, zgodnie z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 8. Na terenie o powierzchni 2,06 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 01 KD, 

ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren istniejącej drogi ”ublicznej kategorii ”owiatowej (w ciągu drogi ”owiatowej 
nr 0917Z relacji Karwowo - Smorawina) - do zachowania; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie ”odziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci in-

nej infrastruktury technicznej ”oza jezdnią; 
3) fragment terenu objęty strefą ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obo-

wiązują ustalenia RozdziaJu 2, § 3 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 
4) obsJugę inwynieryjną, zasady ochrony `rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie 

z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 9. Na terenie o powierzchni 1,87 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 3 (arkusz 3.3) sym-

bolem Ń2 KŚ, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren istniejącej drogi ”ublicznej kategorii ”owiatowej w klasie drogi lokalnej (w ciągu 

drogi powiatowej nr 0918Z relacji Karwowo - Strzmiele) - do zachowania; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie ”odziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci in-

nej infrastruktury technicznej ”oza jezdnią; 
3) fragment terenu objęty strefą ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obo-

wiązują ustalenia RozdziaJu 2, § 3 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 
4) obsJugę inwynieryjną i zasady ochrony `rodowiska, zgodnie z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 10. Na terenie o powierzchni 3,27 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 i nr 3 (arkusz 3.1 i 3.2) 

symbolem Ń3 KŚ, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren istniejącej drogi ”ublicznej kategorii gminnej w klasie drogi dojazdowej - do za-

chowania; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie ”odziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci in-

nej infrastruktury technicznej ”oza jezdnią; 
3) obsJugę inwynieryjną i zasady ochrony `rodowiska, zgodnie z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 11. Na terenie o powierzchni 2,89 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 i nr 3 (arkusz 3.2) 

symbolem Ń4 KŚ, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren istniejącej drogi ”ublicznej kategorii gminnej w klasie drogi dojazdowej - do za-

chowania; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie ”odziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci in-

nej infrastruktury technicznej ”oza jezdnią; 
3) obsJugę inwynieryjną i zasady ochrony `rodowiska zgodnie z RozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ 

RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 12. 1. Ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 3Ń% dla te-

renów o symbolu śWłRŁ Śla ”ozostaJych terenów ”rzyjmuje się stawkę Ń%Ł 
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2. źmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego, niestanowiących zwartego 
kom”leksu uwytków rolnych, na cele nierolnicze ”od fundamenty wiew, ”lace i drogi serwisowe - eksplo-

atacyjne i montawowe, o Jącznej ”owierzchni 22,ń8 ha, w tym: R III b o powierzchni 2,36 ha, R IV a 

o powierzchni 12,02 ha, R IV b o powierzchni 6,32 ha, R IV b - Lz o powierzchni 0,07 ha, R V 

o powierzchni 1,09 ha i Ps III o powierzchni 0,32 ha. 

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi IobzaŁ 

§ 14. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w IobzieŁ 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Elwbieta KobiaJka 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr L/318/10 

Rady Miejskiej w Iobzie 

z dnia 25 lutego 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr L/318/10 

Rady Miejskiej w Iobzie 

z dnia 25 lutego 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3.1 

do uchwaJy Nr L/318/10 

Rady Miejskiej w Iobzie 

z dnia 25 lutego 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3.2 

do uchwaJy Nr L/318/10 

Rady Miejskiej w Iobzie 

z dnia 25 lutego 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3.3 

do uchwaJy Nr L/318/10 

Rady Miejskiej w Iobzie 

z dnia 25 lutego 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3.4 

do uchwaJy Nr L/318/10 

Rady Miejskiej w Iobzie 

z dnia 25 lutego 2010 r. 
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ZaJącznik nr 4.1 

do uchwaJy Nr L/318/10 

Rady Miejskiej w Iobzie 

z dnia 25 lutego 2010 r. 
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ZaJącznik nr 4.2 

do uchwaJy Nr L/318/10 

Rady Miejskiej w Iobzie 

z dnia 25 lutego 2010 r. 
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ZaJącznik nr 5 

do uchwaJy Nr L/318/10 

Rady Miejskiej w Iobzie 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag do ”rojektu ”lanu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 14ń3) Rada Miejska w Iobzie 
rozstrzyga, co nastę”uje: 
W związku z brakiem uwag do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego - sporzą-
dzonego w zakresie zgodnym z uchwaJą Nr XXXI/195/08 Rady Miejskiej w Iobzie z dnia 25 listopada 

2008 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia ”lanu dla obszaru lokalizacji elektrowni wiatrowych 

w obrębach Karwowo i źacheJmie - wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą skutków w”Jy-

wu ustaleL ”lanu na `rodowisko, nie rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ 
 

 

ZaJącznik nr 6 

do uchwaJy Nr L/318/10 

Rady Miejskiej w Iobzie 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 

oraz zasad ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413); art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz 

art. 14, 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada 

Miejska w Iobzie rozstrzyga, co nastę”uje: 
ź ustaleL zawartych w uchwale w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego s”orzą-
dzonego w zakresie zgodnym z uchwaJą Nr XXXI/195/08 Rady Miejskiej w Iobzie z dnia 25 listopada 

2008 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia ”lanu dla obszaru lokalizacji elektrowni wiatrowych 
w obrębach Karwowo i źacheJmie oraz z ”rze”rowadzonej analizy i wykonanej ”rognozy skutków finan-

sowych uchwalenia ”lanu wynika, iw jego ”rzyjęcie oraz realizacja za”isanych w nim zadaL z zakresu in-

frastruktury technicznej nie ”ociągają za sobą wydatków z budwetu gminyŁ Wszelkie inwestycje i nakJady 
wynikające z realizacji za”isów ”rzedmiotowej uchwaJy, a więc i inwestycji w zakresie infrastruktury 
technicznej są wynikiem realizacji zamierzeL Inwestora i będą w caJo`ci finansowane ze `rodków ”oza 
budwetowychŁ 
510 

 

  


