
UCHWAŁA NR XVIII/147/16
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/65/15 z dnia 28 maja 2015 r. Rady Miejskiej w Bierutowie w sprawie 
uchwalenia  „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Bierutów”

Na podstawie art.18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515  z późn.  zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala,  co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr X/65/15 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej  dla Miasta i Gminy Bierutów” wprowadza się następujące zmiany :

1) W rozdziale  VII w podrozdziale 7.4  na końcu  dodaje się następującą  treść: „Energia słońca: Aktualnie nie 
występują w gminie przemysłowe źródła wytwarzania energii przy wykorzystaniu promieniowania 
słonecznego. W ostatnim okresie zainteresowanie realizacją takiej inwestycji wyraziła:

- Spółka „NETPOL” z Namysłowa. Planuje ona inwestycję pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 
wytwórczej 500 kW energii elektrycznej”. Obiekt ten ma powstać na dz. nr 168/2 obręb Karwiniec. 
Inwestycja ta znajduje się w fazie decyzji środowiskowej.

- Spółka „ Energialine”, ul. Marii Konopnickiej 10, 56-420 Bierutów, planuje inwestycję polegającą na: 
„Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1980 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości 
Bierutów, na terenie działki o nr ewidencyjnym 2/4 AM 18 obręb 0001’’. Inwestycja ta znajduje się w fazie 
po decyzji środowiskowej.

- Spółka „ AMB ENERGIA” , ul. Śniadeckich 10, 00-565 Warszawa, planuje przedsięwzięcie polegające na „ 
Budowie Elektrowni Słonecznej na działce nr ew. 83 (obręb 0009) w miejscowości Sątok’’. Inwestycja ta 
znajduje się w fazie po decyzji środowiskowej.’’

2) W rozdziale XX , w podrozdziale  20.2.2. w tytule   „Właściciele MŚP” na końcu zdania, dodaje się wyrazy : „- 
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 500 kW na dz. nr 168/2 obręb Karwiniec.

- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1980 kWp wraz z niezbędna infrastrukturą na terenie działki o nr 
ewidencyjnym 2/4 AM 18 obręb 0001, Bierutów.

- Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr ew. 83 (obręb 0009) w miejscowości Sątok’’.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Bierutowie.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Marianna Jarząb
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