
Uchwała Nr XLVIII/294/2010 
Rady Gminy Przywidz 

osoby pełniącej funkcję organu gminy 
z dnia 17 marca 2010 r. 

 
W sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Przywidz”. 
 
Na podstawie art. 9 i art. 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 
2003r  z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity: DZ. U. Z 2001r Nr 142 poz. 1591 z póź. 
zm.) 
 

Rada Gminy Przywidz 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z dotychczasowego przeznaczenia i 
zagospodarowania terenu, a także stanu  
i funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, uwzględniając przyjęte w 
studium kierunki rozwoju gminy Przywidz oraz ustalenia strategii rozwoju i planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego wprowadza się  
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Przywidz zmiany umożliwiając lokalizację elektrowni wiatrowych na terenie gminy 
Przywidz. 
 

§ 2. 
 
W tekście Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy w rozdziale: 
- OBSZARY DOGODNYCH WARUNKÓW ROZWOJU ENERGETYKI WIATROWEJ, 
wprowadza się zapis określający warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych. 
W rozdziale: 
- OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, 
OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
I UZDROWISK, System „Natura 2000” 
wprowadza się zapis: Na terenie gminy występują obszary Natura 2000, jest to: 
a) specjalny obszar ochrony siedlisk PLH 220025 „Przywidz” 
b) specjalne obszary ochrony siedlisk PLH – skierowane do konsultacji społecznych i 
międzyresortowych 
- PLH 22_38 Szumleś 
- PLH 22_17 Guzy 
- PLH 22_14 Zielenina 
- PLH 22_61 Przywidz 
- PLH 22_43 Dolna Huta 



- PLH 22_46 Pomlewo 
 
W załączniku graficznym RYSUNEK STUDIUM w skali 1 : 25.000 wprowadza się: 
a) tereny, na których możliwa jest lokalizacja elektrowni wiatrowych.; 
b) obszary Natura 2000. 
 

§ 3. 
 

Integralną część niniejszej uchwały stanowi: 
 
tekst jednolity ze zmianami; 
załącznik nr 1 – załącznik graficzny – rysunek studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Przywidz, w skali 1 : 25.000 
Załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag. 
 

§ 4. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 
 
 
 
 
 




