
 
UCHWAŁA NR XVI/123/16 

RADY MIEJSKIEJ W RESKU 

z dnia 11 maja 2016 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Resko 
w części obrębów geodezyjnych Naćmierz, Przemysław, Krosino i Starogard 

Na podstawie art. 20, ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890) i uchwałą 
Nr XI/61/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Resko w części obrębów geodezyjnych Naćmierz, Przemysław, Krosino 
i Starogard, Rada Miejska w Resku po stwierdzeniu, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Resko części obrębów geodezyjnych Naćmierz, Przemysław, Krosino i Starogard nie narusza ustaleń Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Resko przyjętego uchwałą Nr VI/25/07 
Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 lutego 2007 r. Rada Miejska w Resku uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Resko części obrębów geodezyj-
nych Naćmierz, Przemysław, Krosino i Starogard, zwana dalej zmianą planu, dotyczy części tekstowej miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą Nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Resku 
z dnia 29 marca 2011 r. 

§ 2. Zmiana planu określa nowe parametry w zakresie maksymalnej wysokości skrajnego punktu wirnika 
w pozycji pionowej oraz dopuszczalnej mocy elektrowni wiatrowych. 

§ 3. W uchwale Nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Resko części obrębów geodezyjnych Naćmierz, 
Przemysław, Krosino i Starogard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 54, poz. 977), wprowa-
dza się zmianę w § 6: 

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) przeznaczenie terenu: obszar lokalizacji do 17 wież elektrowni wiatrowych 
o mocy do 5 MW, o łącznej mocy do 85 MW;”; 

2) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) maksymalna wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji piono-
wej - 210 ponad poziom terenu,”. 

§ 4. 1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu stanowi załącznik nr 1 do 
uchwały. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o fi-
nansach publicznych stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. 
 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 

Renata Kulik 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 czerwca 2016 r.

Poz. 2447



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/123/16 

Rady Miejskiej w Resku 

z dnia 11 maja 2016 r. 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Resku rozstrzyga, co na-

stępuje: 

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Resko w części obrębów 

geodezyjnych Naćmierz, Przemysław, Krosino i Starogard wyłożonego do publicznego wglądu wraz z progno-

zą oddziaływania na środowisko nie wniesiono uwag, w związku z tym, nie rozstrzyga się o sposobie ich roz-

patrzenia. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/123/16 

Rady Miejskiej w Resku 

z dnia 11 maja 2016 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań 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 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami), art. 7, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 

Rada Miejska w Resku rozstrzyga, co następuje: 

Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sporządzonego w zakresie zgodnym z uchwałą Nr XI/61/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 lipca 2015 r. 

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Resko w części 

obrębów geodezyjnych Naćmierz, Przemysław, Krosino i Starogard oraz z przeprowadzonej analizy i wykona-

nej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu wynika, iż jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych 

w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie pociągają za sobą wydatków z budżetu gminy. Wszelkie 

inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, a więc i inwestycji w zakresie 

infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeń Inwestora i będą w całości finansowane ze środ-

ków pozabudżetowych. 
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