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PozŁ 8Ńń 
 

UCHWAIA NR XXVIłń89ł2ŃŃ9 
Rady Gminy Manowo 

z dnia 29 stycznia 2ŃŃ9 rŁ 
 

w s”rawie ustanowienia ”omników ”rzyrody na terenie Gminy ManowoŁ 

 Na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 ”kt 15 oraz artŁ 40 ustŁ 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorzą-
dzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591; z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, 
”ozŁ 984; Nr 153, ”ozŁ 1271, Nr 214, ”ozŁ 1806; z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, Nr 162, ”ozŁ 1568; 
z 2004 rŁ Nr 102, ”ozŁ 1055, Nr 116, ”ozŁ 1203; z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441, Nr 175, ”ozŁ 1457; 
z 2006 rŁ Nr 17, ”ozŁ 128, Nr 181, ”ozŁ 1337; z 2007 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr 138, ”ozŁ 974, Nr 173, 
”ozŁ 1218; z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1111) oraz artŁ 44 ustŁ 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 rŁ 
o ochronie ”rzyrody (ŚzŁ UŁ 2004 rŁ Nr 92, ”ozŁ 808; z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; 
z 2007 rŁ Nr 176, ”ozŁ 1238, Nr 181, ”ozŁ 1286; z 2008 rŁ Nr 154, ”ozŁ 958, Nr 199, ”ozŁ 1227, 
Nr 201, ”ozŁ 1237) Rada Gminy Manowo uchwala, co nastę”uje: 

§ ńŁ W celu ochrony ”rzyrody ze względu na wiek, okazaJe rozmiary, warto`ci ”rzyrodnicze, krajobra-
zowe, kulturowe i historyczno - ”amiątkowe ustanawia się ”omnikami ”rzyrody nastę”ujące drzewa: 

1) dąb szy”uJkowy (Quercus ”etraea) - ”ier`nica 395 cm, wysoko`ć 24 m, wiek 170 lat - dziaJka 115 
obręb ewidencyjny Grzybnica (Le`nictwo Wrzosowiec 115b); 

2) dąb szy”uJkowy (Quercus ”etraea) - ”ier`nica 455 cm, wysoko`ć 25 m, wiek 170 lat - dziaJka 114 
obręb ewidencyjny Grzybnica (Le`nictwo Wrzosowiec 114b)Ł 

§ 2Ł W stosunku do wymienionych ”omników ”rzyrody w”rowadza się nastę”ujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania drzew lub ”rzeksztaJcania obiektów; 
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
3) zmiany s”osobu uwytkowania ziemi; 
4) umieszczania tablic reklamowychŁ 

§ 3Ł Nadzór nad ”omnikami ”rzyrody s”rawować będzie Nadle`nictwo BoboliceŁ 

§ 4Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy ManowoŁ 

§ 5Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-
wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 
 

Jan Prus 

PozŁ 8Ń2 
 

UCHWAIA NR XXIXł287łŃ9 
Rady Gminy Postomino 
z dnia 27 lutego 2ŃŃ9 rŁ 

 
w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 

w obrębie ewidencyjnym Korlino, Iącko, Nacmierz z ”rzeznaczeniem terenu ”od elektrownię wiatrowąŁ 

 Na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 ”kt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 ze zmŁ z 2002 rŁ ŚzŁ UŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, 
”ozŁ 984, Nr 153, ”ozŁ 1271, Nr 214, ”ozŁ 1806; z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, Nr 162, ”ozŁ 1568; 
z 2004 rŁ Nr 102, ”ozŁ 1055, Nr 116, ”ozŁ 1203, Nr 167, ”ozŁ 1759; z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441, Nr 175, 
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”ozŁ 1457; z 2006 rŁ Nr 17, ”ozŁ 128 Nr 181, ”ozŁ 1337; z 2007 rŁ Nr 138, ”ozŁ 974, Nr 173, ”ozŁ 1218; 
z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1111, Nr 223, ”ozŁ 1458) artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”la-
nowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 ze zmŁ z 2004 rŁ Nr 6, 
”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, 
Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880; z 2008 rŁ Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237, 
Nr 220, ”ozŁ 1413) ”ostanawia się, co nastę”uje: 

ROźŚźIAI I 
Prze”isy ogólne 

§ ńŁ 1Ł źgodnie z uchwaJą Rady Gminy Postomino Nr XIVł163ł08 z dnia 6 lutego 2008 rŁ w s”rawie 
”rzystą”ienia do o”racowania miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów ”oJowonych 
w obrębach ewidencyjnych: Korlino, Iącko, Nacmierz z ”rzeznaczeniem ”od funkcję rolniczą z mowliwo-
`cią lokalizacji siJowni wiatrowychŁ 

2Ł Obszar ”lanu obejmuje teren o Jącznej ”owierzchni 96,51 haŁ 

3Ł Granice o”racowania ”lanu wrysowano na ma”ie sytuacyjno - wysoko`ciowej w skali 1:1000 
stanowiącej zaJącznik graficzny do niniejszej uchwaJyŁ 

4Ł Przedmiotem ”lanu są tereny ”rzeznaczone na lokalizację urządzeL elektrowni wiatrowej wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą, z ”ozostawieniem ”rzeznaczenia rolniczego terenu w strefie uciąwliwo`ci 
elektrowni i okre`leniem ograniczeL dla zabudowyŁ 

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

1) zaJącznik nr 1 - rysunek miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego; 
2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu miejscowego; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

okre`lonych w ”lanie miejscowym nalewących do zadaL wJasnych gminyŁ 

6Ł Śla oznaczenia ”oszczególnych obszarów w”rowadza się symbole literowe w”isane na rysunku 
”lanu ”o numerze ”orządkowym, które oznaczają: 

1) R - FśW - tereny rolnicze z mowliwo`cią lokalizacji siJowni wiatrowych; 
2) Rz - tereny rolnicze z zakazem budowy obiektów na staJy ”obyt ludzi; 
3) R - tereny rolnicze; 
4) W - teren wód ”owierzchniowych; 
5) KŚg - drogę gminną; 
6) KŚW - drogę wewnętrzną; 
7) RM - tereny istniejącej zabudowy ”oza granicą obowiązywania ”lanuŁ 

ROźŚźIAI II 
źasady ogólne zagos”odarowania terenów 

§ 2Ł 1Ł Jeweli ustalenia rozdziaJu VII ｭUstalenia dotyczące terenów wydzielonych liniami rozgranicza-
jącymiｬ nie stanowią inaczej, w granicach ”lanu obowiązują zasady ogólne zagos”odarowania ustalone w 
niniejszym rozdzialeŁ 

2Ł Śla zachowania Jadu ”rzestrzennego ustala się nastę”ujące zasady: 

1) farma wiatrowa winna skJadać się z elektrowni wiatrowych o jednakowej konstrukcji; 
2) zakaz umieszczania na obiektach siJowni reklam; nie dotyczy to oznaczeL fabrycznych ”roducenta; 
3) na terenach rolnych do”uszcza się zabudowę o wysoko`ci do dwóch kondygnacji naziemnych, w tym 

”oddasze uwytkoweŁ 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 20 ｦ 3940 ｦ PozŁ 802

 

3Ł źasady ochrony `rodowiska i krajobrazu kulturowegoŁ 

W zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 

1) zabez”ieczenie istniejącej warstwy gleby ”rzy realizacji sieci i obiektów, a ”o ich zrealizowaniu ”rzy-
wrócenie stanu ”ierwotnego terenu; 

2) zachowanie istniejących stosunków wodnych w glebie; 
3) obowiązek na”rawy i modernizacji urządzeL melioracyjnych ”odziemnych w ”rzy”adku ich uszkodze-

nia w obrębie ”rojektowanych obiektów; wzdJuw rowów melioracyjnych ”ozostawić ”as o szeroko`ci 
2 m celem konserwacji; na”rawa urządzeL melioracyjnych ciąwy na inwestorze; 

4) zakaz w”rowadzania do ”owietrza substancji zanieczyszczających w ilo`ciach ”rzekraczających do-
”uszczalne warto`ci stęweL tych substancji (wg ”rze”isów szczególnych) z uwzględnieniem tJa istnie-
jącego ustalonego dla obszarów zwykJych; 

5) zakaz wytwarzania i emitowania ”romieniowania niejonizującego ”rzekraczającego do”uszczalne 
normy (wg ”rze”isów szczególnych); 

6) ”rojektowane elektrownie wiatrowe zaliczane są do obiektów, dla których s”orządzenie ra”ortu od-
dziaJywania na `rodowisko mowe być wymagane; ”rzed wystą”ieniem o wydanie ”ozwolenia na bu-
dowę nalewy uzyskać decyzję `rodowiskową w s”rawie lokalizacji inwestycji; 

7) ”o uruchomieniu elektrowni dokonać ”omiarów ”oziomu haJasu na terenie zabudowy ”rzeznaczonej 
na staJy ”obyt ludzi; w ”rzy”adku stwierdzenia ”rzekroczeL inwestor jest zobowiązany wytJumić ha-
Jas uródJowy do normatywnej wielko`ciŁ 

4Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) w granicach strefy ｭW IIｬ- czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych, do”uszczającej inwe-
stowanie ”od okre`lonymi warunkami obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi 

z od”owiednim organem dsŁ ochrony zabytków, 
b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy”rze-

dzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre`lo-
nych ”rze”isami szczególnymi dotŁ ochrony zabytków; 

2) w granicach strefy ｭW IIIｬ- ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ”ole-
gającej na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w ”rzy”adku ”odejmowania ”rac 
ziemnych obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami 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 dotŁ ochrony zabytków; 
3) w granicach stref ochrony konserwatorskiej obowiązuje o”iniowanie wszelkich zamierzeL inwestycyj-

nych ”rzez wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie ”rzewidzianym ”rze”isami ustawy 
z dnia 23 li”ca 2003 rŁ o ochronie zabytków i o”iece nad zabytkami (ŚzŁ UŁ Nr 162, ”ozŁ 1568 
z ”óunŁ zmŁ)Ł 

5Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznychŁ 

Śo”uszcza się umieszczania znaków informacyjnych i reklam w drogach stanowiących ”rzestrzeL ”u-
blicznąŁ 

6Ł Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) ustala się jako obowiązujące linie rozgraniczające obszary o równym s”osobie uwytkowania; 
2) w granicach terenów oznaczonych symbolem R-FśW mogą być lokalizowane fundamenty siJowni 

wiatrowych; 
3) ustala się nastę”ujące ”arametry ”rojektowanej elektrowni wiatrowej: 

a) moc znamionowa elektrowni do 3,0 MW, 
b) wysoko`ć masztu do 105 m, 
c) `rednica wirnika do 100 m, 
d) ”oziom gJo`no`ci na wysoko`ci 10 m nad ”oziomem terenu ”rzy ”rędko`ci wiatru V = 15 młsekŁ 

nie mowe ”rzekroczyć 107,5dB(A), 
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e) elektrownia winna mieć zabez”ieczenie ”rzed emisją fal elektromagnetycznych ”oraweniem ”rą-

dem oraz odgromowe, 
f) konstrukcja elektrowni wiatrowych rurowa zamknięta; 

4) na eta”ie ”rojektu technicznego dokonać zgJoszenia do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego ”rze-
szkód lotniczych oraz do Śowództwa SiJ Powietrznych ”rzeszkód lotniczych i wszystkich staJych 
i tymczasowych obiektów budowlanych o wysoko`ci 50,0 m i więcej w zakresie wymaganym Roz”o-
rządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 rŁ w s”rawie s”osobu zgJaszania oraz 
oznakowania ”rzeszkód lotniczych (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 130, ”ozŁ 1193 ze zmŁ) ”odając nastę”ujące 
dane: 
a) ws”óJrzędne geograficzne kawdej elektrowni, 
b) rzędne terenu w miejscu ”osadowienia elektrowni wiatrowych w metrach nad ”oziome morza, 
c) caJkowitą wysoko`ć konstrukcji Jącznie ze `migJem; 

5) celem uniknięcia kolizji elektrowni ze statkami ”owietrznymi najwywszy element gondoli oznakować 
zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami; 

6) miejsca ”arkingowe ”rojektować na wJasnej dziaJce w ilo`ci nie mniejszej niw 1 miejsce na dwóch za-
trudnionych i jedno miejsce na jedno mieszkanieŁ 

7Ł Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów 
odrębnychŁ 

Na terenie będącym ”rzedmiotem ”lanu wystę”ują grunty o zrównicowanych warto`ciach ”arametrów 
geotechnicznychŁ Niezbędne jest w kawdym ”rzy”adku ”o”rzedzenie ”rac ”rojektowych szczegóJowymi 
badaniami geotechnicznymi, zgodnie z ”rawem geologicznym i górniczymŁ 

8Ł SzczegóJowe warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

Przy dodatkowych ”odziaJach terenu innych niw okre`lone w rysunku ”lanu ustala się obowiązek za”ew-
nienia dojazdu do kawdej wydzielonej dziaJki, do”uszcza się ustanowienie sJuwebno`ci dojazduŁ 

9Ł SzczegóJowe warunki zagos”odarowania i ograniczenia zabudowy nalewy ustalać wedJug zasad 
niniejszego rozdziaJu oraz ustaleL rozdziaJu VIIŁ 

10Ł źasady budowy i modernizacji sieci infrastruktury i komunikacji ustala się wedJug rozdziaJów III, 
IV i V niniejszych ustaleLŁ 

ROźŚźIAI III 
Ustalenia w zakresie infrastruktury sanitarnej 

§ 3Ł 1Ł Realizowane obiekty siJowni wiatrowych nie wymagają rozwiązaL w zakresie: 

1) zao”atrzenia w wodę; 
2) gos”odarki `ciekowej (sanitarnej i deszczowej); 
3) zao”atrzenia w cie”Jo; 
4) utylizacji od”adów staJych; 
5) gazyfikacji 

2Ł W zakresie ochrony ”rzed haJasem ustala się nakaz: 

1) nie ”rzekroczenia do”uszczalnego ”oziom haJasu dla ”oszczególnych rodzajów zabudowy wg ”rze”i-
sów odrębnych; 

2) ”o zagos”odarowaniu terenu inwestycji wytwarzającej haJas dokonania ”omiaru natęwenia haJasu dla 
terenu zabudowy zagrodowej i usJugowejŁ W ”rzy”adku ”rzekroczeL do”uszczalnego natęwenia za-
stosować urządzenia tJumiąceŁ 

3Ł W ”rzy”adku realizacji obiektów budowlanych na terenach z mowliwo`cią zabudowy zao”atrzenie 
w wodę wykonać z sieci komunalnej, `cieki gos”odarczo - bytowe do czasu realizacji komunalnej kanali-
zacji gromadzić w zbiornikach bezod”Jywowych i wywozić na oczyszczalnię w JarosJawiu, wody desz-
czowe od”rowadzić ”owierzchniowoŁ Uzbrojenie wykonać w o”arciu o warunki techniczne dla ”oszcze-
gólnego sieciŁ 
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ROźŚźIAI IV 

Ustalenia w zakresie komunikacji 

§ 4Ł 1Ł Istniejące drogi gminne ”ozostają bez zmianŁ W ”rzy”adku ich modernizacji nalewy dąwyć do 
uzyskania nastę”ujących ”arametrów: 

1) istniejących dróg gminnych: 
ｦ szeroko`ć w liniach rozgraniczających bez zmian, 
ｦ jedna jezdnia z dwoma ”asami ruchu o szerŁ ”o 3,0 m; 

2) ”rojektowaną drogę wewnętrzną wykonać jako drogę dojazdową do ”oszczególnych elektrowni 
o szeroko`ci 4,5 m o ule”szonej nawierzchni; drogę ”rzed elektrowniami zakoLczyć ”lacykami ma-
newrowymi o wymiarach nie mniejszych niw 25,0 x 35,0 mŁ 

ROźŚźIAI V 
Ustalenia w zakresie elektroenergetyki i telekomunikacji 

§ 5Ł 1Ł W zakresie elektroenergetyki i telekomunikacji ustala się: 

1) kable lub linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne ”rowadzić w liniach rozgraniczających drógŁ 
Śo”uszcza się ”rowadzenie linii kablowych i na”owietrznych elektroenergetycznych i telekomunika-
cyjnych w terenie rolniczym wzdJuw granic dziaJek; 

2) strefa ochronna, w której nie mogą być realizowane obiekty budowlane wynosi od linii SN 15 kV - 
7,5 m licząc od skrajnego ”rzewodu w obie strony; 

3) wykonać: 
a) wewnętrzną elektroenergetyczną sieć kablową SN Jączącą elektrownie wiatrowe ze stacją trans-

formatorową zlokalizowaną ”oza granicami obowiązywania ”lanu zgodnie z warunkami ”rzyJą-
czenia do sieci rozdzielczej, elektroenergetycznej, 

b) sieć kablową telekomunikacyjną; 
4) nalewy zachować wymagane odlegJo`ci ”lanowanych siJowni wiatrowych od istniejących linii elektro-

energetycznychŁ Strefa ochronna, w której nie mogą być realizowane elektrownie wiatrowe wynosi: 
ｦ od linii niskiego na”ięcia (do 1 kV) jednotorowa 20 m, 
ｦ od linii niskiego na”ięcia (do 1 kV) dwutorowa 25 m, 
ｦ od linii `redniego na”ięcia (do 45 kV) jednotorowa 25 m, 
ｦ od linii `redniego na”ięcia (do 45 kV) dwutorowa 30 m, 

 Śla linii o na”ięciu ”owywej 45 kV wymagana odlegJo`ć elektrowni wiatrowej od linii uzalewniona jest 
od tego, czy na linii zainstalowana zostaJa ochrona ”rzeciwdrganiowa czynna: 
ｦ w ”rzy”adku gdy linia nie ”osiada tJumików drgaL, odlegJo`ć koLca Jo”aty turbiny wiatrowej od 

skrajnego ”rzewodu linii ”owinna być > 3 d, 
ｦ w ”rzy”adku gdy linia ”osiada tJumiki drgaL, odlegJo`ć koLca Jo”aty turbiny wiatrowej od skraj-

nego ”rzewodu linii ”owinna być > d gdzie d jest `rednicą koJa zataczanego ”rzez Jo”aty turbiny 
wiatrowej; 

4) w ”rzy”adku kolizji ”rojektowanych elektrowni wiatrowych z istniejącymi liniami elektroenergetycz-
nymi `redniego i niskiego na”ięcia ustala się konieczno`ć ich ”rzebudowy lub demontawu ”o uzyska-
niu wymaganych ”ozwoleLŁ 

ROźŚźIAI VI 
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej 

§ 6Ł 1Ł W zakresie obrony cywilnej ustala się: 

1) lokalizacja elektrowni wiatrowych jako dodatkowe uródJo energii winna w”Jynąć korzystne na stan 
obronno`ci cywilnej; 

2) o`wietlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektów wykonać w s”osób umowliwiający szybkie ”rzysto-
sowanie do ”otrzeb obrony cywilnej; 

3) istniejące i ”rojektowane drogi s”eJniają wymogi dróg ewakuacyjnychŁ 
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ROźŚźIAI VII 
Ustalenia szczegóJowe 

§ 7Ł 1Ł Ustalenia dla terenów rolniczych z mowliwo`cią lokalizacji siJowni wiatrowychŁ 
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ROźŚźIAI VIII 
Ustalenia koLcowe 

§ 8Ł 1Ł źmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych, ”ochodzenia mineralnego, na cele nierolnicze 
i niele`ne, w tym: 

1) klŁ R IIIb o ”owierzchni 0,09 ha; 
2) klŁ R IVa o ”owierzchni 0,10 haŁ 

Iącznie ”owierzchnia do wyJączenia 0,19 haŁ 

2Ł Na zmianę s”osobu uwytkowania gruntów wymienionych w ustŁ 1 nie jest wymagana zgoda na 
”rzeznaczenie ich na cele nierolnicze i niele`ne zgodnie z artŁ 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i le-
`nych, ”oniewaw wszystkie grunty są ”ochodzenia mineralnego i ich zwarty obszar do wyJączenia nie 
”rzekracza 0,50 ha gruntów klŁ III i 1 ha gruntów klŁ IVŁ 

§ 9Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy PostominoŁ 

§ ńŃŁ 1Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiegoŁ 

2Ł UchwaJa, o której mowa w ustŁ 1 ”odlega równiew ”ublikacji na stronie internetowej gminyŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 
 

Bogdan NiewiLski 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXIXł287ł09 

Rady Gminy Postomino 
z dnia 27 lutego 2009 rŁ (”ozŁ 802) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 

W s”rawie rozstrzygnięcia uwag do miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
w obrębie ewidencyjnym Korlino, Iącko, Nacmierz z ”rzeznaczeniem terenu ”od elektrownie wiatrowe 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) w s”rawie roz”atrzenia uwag do miejscowego ”lanu za-
gos”odarowania ”rzestrzennego farmy elektrowni wiatrowych w obrębie ewidencyjnym Korlino, Iącko, 
Nacmierz Rada Gminy Postomino rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ ńŁ Nie uwzględnić zbiorowej uwagi wniesionej w dniu 25 listo”ada 2008 rŁ ”rzez mieszkaLców wsi 
Ięwek w s”rawie ograniczenia mowliwo`ci zainwestowania strefy wzdJuw drogi z Ięwka w kierunku KorlinaŁ 

źaJącznik nr 3 

W s”rawie s”osobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania w miejscowym ”lanie zagos”odarowania ”rzestrzennego 
w obrębie ewidencyjnym Korlino, Iącko, Nacmierz z ”rzeznaczeniem terenu ”od elektrownie wiatrowe 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) stwierdzam, we miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rze-
strzennego w obrębie ewidencyjnym Korlino, Iącko, Nacmierz z ”rzeznaczeniem terenu ”od elektrownie 
wiatrowe nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminyŁ 

PozŁ 8Ń3 
 

UCHWAIA NR XXXł3ńńłŃ9 
Rady Gminy Postomino 
z dnia 3Ń marca 2ŃŃ9 rŁ 

 
w s”rawie regulaminu okre`lającego wysoko`ć dodatków i innych skJadników wynagrodzenia nauczycieli 
oraz szczegóJowych warunków ich ”rzyznawania, a takwe wysoko`ć, szczegóJowe zasady ”rzyznawania 

i wy”Jacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiegoŁ 

 Na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 ”kt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 ŚzŁ UŁ z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, 
”ozŁ 984, Nr 153, ”ozŁ 1271 i Nr 214, ”ozŁ 1806 oraz z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 i Nr 162, ”ozŁ 1568; 
z 2004 rŁ Nr 102, ”ozŁ 1055 i Nr 116, ”ozŁ 1203; z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441 i Nr 175, ”ozŁ 1457 oraz 
z 2006 rŁ Nr 17, ”ozŁ 128, Nr 181, ”ozŁ 1337; z 2007 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr 138, ”ozŁ 974, Nr 173, 
”ozŁ 1218; z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1111), artŁ 30 ustŁ 6, 10 i 10a i artŁ 54 ustŁ 7 w związku z artŁ 91d 
”kt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 rŁ - Karta Nauczyciela (ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 97, ”ozŁ 674, Nr 170, 
”ozŁ 1218, Nr 220, ”ozŁ 1600; z 2007 rŁ Nr 17, ”ozŁ 95, Nr 80Ł ”ozŁ 542, Nr 158, ”ozŁ 1103, Nr 102, 
”ozŁ 689, Nr 176, ”ozŁ 1238, Nr 191Ł ”ozŁ 1369, Nr 247, ”ozŁ 1821; z 2008 rŁ Nr 145, ”ozŁ 917; 
z 2009 rŁ Nr 1, ”ozŁ 1) oraz artŁ 4 ustŁ 1 w związku z artŁ 5 ustawy z dnia 20 li”ca 2000 rŁ o ogJaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów ”rawnych (ŚzŁ UŁ z 2005 rŁ Nr 190, ”ozŁ 1606 i Nr 267, 
”ozŁ 2253; z 2006 rŁ Nr 73, ”ozŁ 501, Nr 104, ”ozŁ 708, Nr 145, ”ozŁ 1050, Nr 220, ”ozŁ 1600) Rada 
Gminy uchwala, co nastę”uje: 


