
 

UCHWAŁA   Nr XXVI/322/2012 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

 
w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie lokalizacji odnawialnego  źródła energii 

 
 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 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 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 
oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, 
poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Zajmuje się stanowisko w przedmiocie dopuszczalności lokalizacji odnawialnego 
źródła energii na terenie działki nr 289 połoŜonej w obrębie Kiełpino o treści jak w załączniku do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie. 
 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały Nr XXVI/322/2012 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
z dnia 29 listopada 2012 r. 

 
 
 
 
 W dniu 14 listopada 2012 r. do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie wpłynął wniosek 
Pana  , zam. w sprawie wydania opinii urbanistycznej, 
potwierdzającej moŜliwość budowy farmy fotowoltaicznej na terenie dz. nr 289 połoŜonej w 
obrębie Kiełpino z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego 
w dniu 26 kwietnia 2012 r. przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie uchwałą nr XX/227/2012 
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 1371.
  
Wnioskodawca do wniosku dołączył pismo Energa Operator SA Odział Koszalin z dnia  
08 listopada 2012 r. w którym to, Energa Operator stwierdza, iŜ w celu potwierdzenia 
dopuszczalności lokalizacji przedmiotowej inwestycji w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego do wypisu i wyrysu z mpzp moŜna dołączyć uchwałę Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie w sprawie wydania opinii urbanistycznej potwierdzającej moŜliwość lokalizacji na 
danym terenie odnawialnego źródła energii na podstawie postanowienia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
W przedmiotowej sprawie w dniu 29 października 2012r. stanowisko zajął Pan Mariusz 
Krzuszcz główny projektant uchwalonego w dniu 26 kwietnia 2012 r. przez Radę Miejską w 
Bornem Sulinowie uchwałą nr XX/227/2012 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 1371 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino.  
 
W opinii głównego projektanta planu budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 3x500 kW na 
działce nr ewid. 289 połoŜonej w obrębie Kiełpino, w granicach terenu oznaczonego symbolem  
D-3.P/U/RU (zabudowa przemysłowa z dopuszczeniem zabudowy usługowej i obsługi 
rolnictwa) jest moŜliwa na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, 
zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z 
uwzględnieniem przepisów szczególnych.  
 Rada Miejska w Bornem Sulinowie zgadza się z opinią głównego projektanta 
przedmiotowego planu i potwierdza, iŜ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy 
Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino w zapisach dotyczących działki nr 289 połoŜonej w 
miejscowości Dąbie dopuszcza lokalizację źródła wytwarzania energii jaką jest instalacja paneli 
fotowoltaicznych, czy inaczej mówiąc tzw. „farma fotowoltaiczna”.    
 


