
 

UCHWAŁA Nr XIV/94/2015 

Rady Gminy w Sobolewie 

z dnia 19 listopada 2015 r. 

 

w sprawie  przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków   

                    zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew. 
 
Na podstawie: 

 art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, 645, 1318,  z 2014 r. poz. 379, 1072,  z 2015 r. poz. 1045), 

 art. 27, w związku z art. 10 ust. 2 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, 443, 774, 1265), 

 

Rada Gminy Sobolew uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Przystępuje się do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sobolew, uchwalonego uchwałą Nr XXIX/234/2014 Rady Gminy 

w Sobolewie z dnia 10 kwietnia 2014 r., zwanego dalej Studium.   

 

§ 2 

 

Przedmiotem zmiany Studium jest ustalenie w granicach administracyjnych Gminy Sobolew 

– rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami 

w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, przewidując wyznaczenie 

obszarów, na których rozmieszczone będą te urządzenia.   

 

§ 3 

 

Załącznik graficzny stanowi integralną cześć niniejszej uchwały.  

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Karol Marcinkowski 
 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE  

do Uchwały Nr XIV/94/2015 

Rady Gminy w Sobolewie 

z dnia 19 listopada 2015 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew   

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 z 2014 r. poz. 379, 1072 z 2015 r. poz. 1045) oraz 

zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) w celu określenia polityki 

przestrzennej w gminie, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada 

gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

i  kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

 Zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 2 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), jeżeli 

na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą 

urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 

100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz 

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w studium ustala się ich rozmieszczenie. Aktualnie 

obowiązujące studium nie uwzględnia lokalizacji elektrowni wiatrowych, na które zostały 

wydane stosowne decyzje oraz nie uwzględnia rozmieszczenia urządzeń wytwarzających 

energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, dlatego należy 

dokonać aktualizacji studium.    

 

 


