
w sprawie moratońum na wszelkie prace związan€ z lokalizacją na tereni€ Gminy
czermin i w ter€nie bezpośredDio oddziałlYującym na teren Gminy cz€rmin elektrowni
wiatrowych o mocy podad 100 kW do czasu uchwaleńa prz€z s€jm Rzecz}Tospolitej Polskiej
ustawy i wejścia jej w i,ycie regulując€j kwestie ochrony zdrowia ludzki€go i środowiŚka przed
negatlvnymi Śkutkami eksploAtacji e|ektrowni wiatrołTch dułch mocy.
Napodstawie ań. 18 ust. 1wzwiązkuzart' 7ust' l pkt l i 5 ustawyzdnia8marca 1990 r. o samorządzie
gminn}łn /tekst j ednolity Du. U. Ż 2016 roku poz' 446 z późniejszyl11i zmianami/, w nawiązaniu do ań.
9ust. 1 i ań' l0 ust. 1pk4,5 i 6 ustaw z dnia21 marca 2003 r' o planowaniu i zagospodalowaniu
przestrzenn}m (Dz. U. z 20|5 rck]d.poz.1'99 zpómiejszymi zmianami),
uchwala się co następuje:

s1
1.

Na terenie Gminy czermin i w terenie bezpośrędnio oddziały'wu.jącym na tel€n Gminy czermin ustala
się moratorium nawsz€lkie prace związane zumożliwieniem lokaliŻacji elekftowni wiatrowych o mocy
przekaczaj ącej 100 kW'
2.
Momtorium dotyczy w szczególności|
- wydawania na terenie Gminy cŻermin pozwo|eń na budowę elektrowni wiatrowych o mocy
przekraczającej l00 kw.
- poddawania publiczrrej ocenie plojeków zmian miejscow€go planu zagospodalowania pż€sffzennego
Gminy czermin w Żalcesie umożliwiającym lokalizację elęktrowni wiatrowych na terenie Gminy.
- uchwalania przez Radę Gminy Czermin wszelkich proj€któw studium zmian uwarunkowań
zagospodarowania przeshzennego w zakesie lokalizacji elektrcwni wiahowych na terenie Gminy.

$2
Uchwalone moratorium dotycząc€ lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy czermin
obowiązuje do czasu plryjęcia przez sejm RP stosownej ustawy i we.jściajej w Źycie regulującej w
sposób jednoznaczny warunki ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska w odnięsieniu do takich
inw€stycji, a w szczególności okeślenia minimalnych odległości lokalizacji elekfuowni wiatrowych o
mocy ponad 100 kW od siedzib ludzkich.

$3
wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy czermin.

Uchwała Nr XVIV79I201ó
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 30 maja 2016 roku

s4
Uchwała wchodzi w Źycie w dniujej podjęcia.
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