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2. Rozchody w wysokoœci 283.788,–z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.*

UCHWA£A Nr III/14/2006
Rady Gminy Lipusz
z dnia 28 grudnia 2006 r.

§4

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Lipusz na
rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz
lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.
165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Dochody bud¿etu gminy w wysokoœci 7.786.098,– z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.*
§2
1. Wydatki bud¿etu gminy w wysokoœci 7.502.310,– z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.*
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z za³¹cznikiem
nr 7* (7a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
§3
1. Nadwy¿kê bud¿etu gminy w wysokoœci 283.788,–z³
z przeznaczeniem na:
1) planowan¹ sp³atê rat kredytów w kwocie –
70.312,–z³,
2) planowan¹ sp³atê rat po¿yczek w kwocie –
213.476,–z³,

W bud¿ecie tworzy siê rezerwy:
1) ogóln¹ w wysokoœci
– 38.423,–z³,
2) celow¹ w wysokoœci
– 141.308,–z³,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki bie¿¹ce so³ectw w kwocie – 30.000,–z³,
b) wydatki inwestycyjne niesprecyzowane w kwocie
– 111.308,–z³,
§5
1. Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych odrêbnymi ustawami, zgodnie z za³¹cznikami
nr 3 i 4.*
2. Dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.*
3. Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej wykonywanych na podstawie porozumieñ z organami administracji
rz¹dowej, zgodnie z za³¹cznikiem nr 11.*
§6
1. Ustala siê dochody w kwocie 40.950,– z³ z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.950,– z³ na realizacjê
zadañ okreœlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
2. Ustala siê wydatki w kwocie 2.000,– z³ na realizacjê
zadañ okreœlonych w gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii.
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1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej na kwotê
– 17.500,–z³,
2) dla innych podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego w wysokoœci – 20.000,– z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.*
2. Dotacjê celow¹ na inwestycjê realizowan¹ na podstawie porozumienia miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na kwotê
– 4.541,–z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 10.*
§8
1. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokoœci:
1) przychody
– 2.300 z³,
2) wydatki
– 7.900 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.*
§9
Limit zobowi¹zañ z tytu³u kredytów i po¿yczek zaci¹ganych na sfinansowanie przejœciowego deficytu bud¿etu w kwocie 300.000,–z³;
§ 10
Upowa¿nia siê Wójta do:
1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu bud¿etu do wysokoœci 300.000,–z³,
2) zaci¹gania zobowi¹zañ:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokoœci okreœlonej w za³¹czniku nr 7,*
b) z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym
(2008) jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci
dzia³ania gminy i termin zap³aty up³ywa w
2008 roku na ³¹czn¹ kwotê 270.000 z³,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj¹cych na przenoszeniu wydatków miêdzy rozdzia³ami
i paragrafami danego dzia³u z wy³¹czeniem przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami.
4) lokowania wolnych œrodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy.
§ 11
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Janusz Wawer
* Za³¹czników od nr 1 do nr 11 nie publikuje siê

UCHWA£A Nr 15/IV/2006
Rady Gminy Parchowo
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym /Jednolity tekst
Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Dz. U.
Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113
poz. 984,Dz.U. Nr 214 poz. 1806 z 2003 Dz. U. Nr 80,
poz. 717 i Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Dz. U
Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U.
Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 /oraz art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /
Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póŸn. zm./, i uchwa³y Nr 55/XI/99 Rady Gminy w Parchowie z dnia 30 sierpnia 1999 roku w sprawie procedury uchwalania bud¿etu
Gminy oraz rodzaju i szczegó³owoœci materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi uchwalania bud¿etu Rada Gminy Parchowo uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê dochody bud¿etowe na 2007 rok w wysokoœci
8.136.222,–
w tym:
— dotacje na zadania zlecone w wysokoœci
1.795.740,–
— dochody z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
40.000,–
Szczegó³owy podzia³ dochodów wg Ÿróde³ zawiera
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Uchwala siê wydatki bud¿etowe na 2007 rok w wysokoœci
8.236.222,–
w tym:
— wydatki maj¹tkowe tj. inwestycyjne w kwocie
490.000,–
— wydatki bie¿¹ce w wysokoœci
7.746.222,–
z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia /§ § 4010,4040,4100
i 4170/ w wysokoœci
3.133.949,–
b) pochodne od wynagrodzeñ / § § 4110 i 4120/
638.053,–
c) wydatki bie¿¹ce na zadania zlecone w kwocie
1.795.740,–
d) wydatki na obs³ugê d³ugu Gminy w kwocie
21.973,–
e) wydatki na finansowanie programu profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz
zwalczania patologii spo³ecznych
42.000,–
w tym: dotacje dla stowarzyszeñ wy³. w trybie
art. 138 uofp.§ 2820 w wysokoœci.
16.000,–
dotacja na podstawie porozumienia § 2310
12.000,–
f) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury § 2480
w kwocie 304.462,–
w tym:
Gminnego Oœrodka Kultury w Parchowie
222.566,–
Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo 81.896,–
g) rezerwê ogóln¹ w wysokoœci
50.000,–

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 82

Poz. 1224 i 1225

— 5667 —

Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych zawiera za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y. Natomiast
plan finansowy zadañ zleconych stanowi za³¹cznik
nr 3 do niniejszej uchwa³y.
Wydatki bud¿etowe na 2007 rok na podstawie podpisanych porozumieñ przedstawia za³¹cznik nr 4 do
niniejszej uchwa³y.
3. Uchwala siê przychody i wydatki gminnego funduszuochrony œrodowiska i gospodarki wodnej na
2007 rok w nastêpuj¹cych kwotach
— przychody
– 2.275,–
— wydatki
– 3.635,–
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Deficyt bud¿etowy w 2007 roku uchwala siê w wysokoœci 100.000,– który zostanie sfinansowany po¿yczk¹.
2. Ustala siê sp³atê po¿yczki w 2007 roku zaci¹gniêtej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokoœci 100.000,– z³otych.
Rozliczenie przychodów i rozchodów bud¿etu Gminy przedstawia za³¹cznik nr 6 do niniejszej uchwa³y.
§3
Uchwala siê „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007 –2009” stanowi¹cy za³¹cznik Nr 7 do niniejszej
uchwa³y.
§4
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania nastêpuj¹cych zmian w bud¿ecie Gminy:
1. Dokonywania zmian w bud¿ecie Gminy miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u po stronie
wydatków.
§5
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1. Zaci¹gania po¿yczek i kredytów krótkoterminowych
na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu do wysokoœci 100.000,– z³.
2. Samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ do wysokoœci 100.000,– z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna dla zapewnienia
ci¹g³oœci dzia³ania gminy i termin zap³aty up³ywa w
2008 roku.

1225
UCHWA£A Nr III/22/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi
Przodkowo – dzia³ki nr 568/30. 568/29 i 568/23 gm.
Przodkowo
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo –
dzia³ki nr 568/30. 568/29 i 568/23 gm. Przodkowo, uchwalonego uchwa³¹ nr XIV/137/2000 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 lutego 2000 r. opublikowan¹ w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 55 z dnia
5 czerwca 2000 r. poz. 346.
Zmiana polegaæ ma na uœciœleniu zapisów ustaleñ
planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo – dzia³ki nr 568/30.
568/29 i 568/23 gm. Przodkowo, w gminie Przodkowo
odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1
pkt 1.2, dotycz¹cych „zasad obs³ugi komunikacyjnej”:
1) skreœla siê zapis w punkcie 1.2 a dotycz¹cy obs³ugi
w zakresie komunikacji
2) wprowadza siê zapis: dojazd do dzia³ek projektowanych z drogi istniej¹cej nr 568/27
3) skreœla siê w § 1 ustalenie dot. KD1 dot. projektowane wewnêtrzne dojazdy
§3

Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do przed³o¿enia pó³rocznego i rocznego sprawozdania z wykonania bud¿etu w terminach prawem przewidzianych, natomiast
Komisjê Rewizyjn¹ do ich oceny.

Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej nr XIV/137/2000 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Przodkowo – dzia³ki nr 568/30. 568/29 i
568/23 gm. Przodkowo

§7

§4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1

§6

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2007 roku
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Leszek Jankowski

§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
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z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y

Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej nr VII/84/2003 Rady Gminy Przodkowo z
dnia 23 paŸdziernika 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo gm. Przodkowo – dzia³ka nr 28
czêœæ

§6

§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.

Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1

Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz
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UCHWA£A Nr III/23/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo – dzia³ka nr 28 czêœæ
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm.
Przodkowo – dzia³ka nr 28 czêœæ, uchwalonego uchwa³¹ nr VII/84/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 23 paŸdziernika 2003r opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego nr143 z dnia 15 listopada
2003 r. poz. 2553.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo – dzia³ka nr 28 gm.
Przodkowo, w gminie Przodkowo odnosi siê do zmiany
ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia
œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu

œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3

§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz
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UCHWA£A Nr III/24/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo,gm. Przodkowo – dzia³ka nr 101/3
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
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§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm.
Przodkowo – dzia³ka nr 101/3, uchwalonego uchwa³¹ nr
VII/83/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 23 paŸdziernika 2003r opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 143 z dnia 15 listopada 2003 r.
poz. 2552.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo –
dzia³ka nr 101/3 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej nr VII/83/2003 Rady Gminy Przodkowo z
dnia 23 paŸdziernika 2003r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo – dzia³ka nr 101/3
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz
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UCHWA£A Nr III/25/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo – dzia³ki nr 78/1,78/2 i cz.
78/4
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm.
Przodkowo – dzia³ki nr 78/1,78/2 i cz. 78/4, uchwalonego uchwa³¹ nr VI/73/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia
28 sierpnia 2003 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr141 z dnia 13 listopada 2003 r. poz. 2516.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo –
dzia³ki nr 78/1,78/2 i cz. 78/4 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad
obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej nr VII/73/2003 Rady Gminy Przodkowo z
dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo dzia³ki nr 78/1,78/2
i cz. 78/4
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzien-
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niku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania staroœcie kopiê Niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz
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UCHWA£A Nr III/26/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo – dzia³ka 108/3
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm.
Przodkowo – dzia³ka 108/3, uchwalonego uchwa³¹ nr
VI/72/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 sierpnia
2003 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr141 z dnia 13 listopada 2003 r.
poz. 2515.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo –
dzia³ka 108/3 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków
sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu

Poz. 1228, 1229 i 1230

œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej nr VII/72/2003 Rady Gminy Przodkowo z
dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo – dzia³ka 108/3
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1230
UCHWA£A Nr III/27/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo – dzia³ka nr 36/6 czêœæ
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm.
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Przodkowo – dzia³ka nr 36/6 czêœæ, uchwalonego uchwa³¹ nr VII/86/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 23 paŸdziernika 2003 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego nr140 z dnia 12 listopada
2003 r. poz. 2490.
Zmiana polegaæ ma na uœciœleniu zapisów ustaleñ
planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo–
dzia³ka nr 36/6 czêœæ, w gminie Przodkowo odnosi siê
do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej nr VII/86/2003 Rady Gminy Przodkowo z
dnia 23 paŸdziernika 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo – dzia³ka nr 36/6
czêœæ
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1231
UCHWA£A Nr III/28/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo– dzia³ka nr 220 czêœæ
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm.
Przodkowo –dzia³ka nr 220 czêœæ, uchwalonego uchwa³¹ nr VII/87/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 23 paŸdziernika 2003 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego nr140 z dnia 12 listopada
2003 r. poz. 2491.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo
–dzia³ka nr 220 czêœæ odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi
infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej nr VII/87/2003 Rady Gminy Przodkowo z
dnia 23 paŸdziernika 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo –dzia³ka nr 220
czêœæ
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
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z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1232
UCHWA£A Nr III/29/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo– dzia³ka nr 118/1 i 116
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:

Poz. 1231, 1232 i 1233

nalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej nr VII/85/2003 r. Rady Gminy Przodkowo
z dnia 23 paŸdziernika 2003 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo – dzia³ka nr
118/1 i 116
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.

§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm.
Przodkowo–dzia³ka nr 118/1 i 116 uchwalonego uchwa³¹ nr VII/85/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 23 paŸdziernika 2003 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego nr 140 z dnia 12 listopada
2003 poz. 2489.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo,gm. Przodkowo–dzia³ka nr 118/1 i 116 odnosi siê do zmiany ustaleñ
planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków
sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania ka-

Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1233
UCHWA£A Nr III/30/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo – dzia³ka nr 80/1
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm.
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Przodkowo – dzia³ka nr 80/1, uchwalonego uchwa³¹ nr
IV/39/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 24 kwietnia
2003 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 103 z dnia 3 wrzeœnia 2003
poz. 1833.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo–
dzia³ka nr 80/ odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków
sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej nr IV/39/2003 Rady Gminy Przodkowo z
dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo –dzia³ka nr 80/1
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1234
UCHWA£A Nr III/31/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo dzia³ka nr 97 czeœæ
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm.
Przodkowo –dzia³ka nr 97 uchwalonego uchwa³¹ nr
XXX/346/2002 Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 sierpnia 2002 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 16 z dnia 3 lutego 2003 poz. 160.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo
–dzia³ka nr 97 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków
sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej nr XXX/346/2002 Rady Gminy Przodkowo
z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo –dzia³ka nr 97
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
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2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y

Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej nr XXX/350/2002 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo– dzia³ka nr
111/7

§6

Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1235
UCHWA£A Nr III/32/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo–dzia³ka nr 111/7
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm.
Przodkowo– dzia³ka nr 111/7 uchwalonego uchwa³¹ nr
XXX/350/2002 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 sierpnia 2002 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 13 z dnia 27 stycznia 2003
r.poz. 126.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo –
dzia³ka nr 111/7 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków
sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.

§3

§4

§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1236
UCHWA£A Nr III/33/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo–dzia³ka nr 94
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm.
Przodkowo – dzia³ka nr 94 uchwalonego uchwa³¹
nr XXIV/256/2001 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia
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30 sierpnia 2001 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 61 z dnia 17 wrzeœnia 2002 r. 1415.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo –
dzia³ka nr 94 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej nr XXIV/256/2001 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo –dzia³ka nr
94
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1237
UCHWA£A Nr III/34/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo – dzia³ka nr 321
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm.
Przodkowo – dzia³ka nr 321,uchwalonego uchwa³¹ nr
XXIV/270/2001 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 sierpnia 2001 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 80 z dnia 17 paŸdziernika
2001 r. 996.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo–dzia³ka nr 321 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu
zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej nr XXIV/270/2001 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo – dzia³ka nr
321
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzien-
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niku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1238
UCHWA£A Nr III/35/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo – dzia³ka nr 106/2 czêœæ
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm.
Przodkowo, dzia³ka nr 106/2, uchwalonego uchwa³¹ nr
XIV/142/2000 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 lutego 2000 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 43 z dnia 27 kwietnia 2000 r.
poz. 265.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planów
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm.Przodkowo –
dzia³ka nr 321 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania ka-
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nalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej nr XIV/142/2000 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo –dzia³ka nr
106/2
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1239
UCHWA£A Nr III/36/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo–dzia³ka nr 203 czêœæ
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm.
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Przodkowo –dzia³ka nr 203 czêœæ, uchwalonego uchwa³¹ nr XIV/138/2000 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 28
lutego 2000 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 43 z dnia 27 kwietnia 2000 r.
264.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo–
dzia³ka nr 203 czêœæ odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi
infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej nr XXIV/261/2001 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Kobysewo, gm. Przodkowo – dzia³ka
nr 203 czêœæ
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1240
UCHWA£A Nr III/37/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi
Smo³dzino, gm. Przodkowo – dzia³ka nr 238
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Smo³dzino –
dzia³ka nr 238 gm. Przodkowo, uchwalonego uchwa³¹
nr XXXI/361/2002 r..Rady Gminy Przodkowo z dnia 10
paŸdziernika 2002r opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 16 z dnia 3 lutego
2003 r. poz. 161.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Smo³dzino, gm. Przodkowo
–dzia³ka nr 238 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków
sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej nr XXXI/361/2002 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 10 paŸdziernika 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Smo³dzino, gm. Przodkowo
– dzia³ka nr 238
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzien-
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niku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1241
UCHWA£A Nr III/38/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi
Smo³dzino, gm. Przodkowo – dzia³ka nr 237
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Smo³dzino, gm.
Przodkowo – dzia³ka nr 237, uchwalonego uchwa³¹
nr XXXI/360/2002 r..Rady Gminy Przodkowo z dnia
10 paŸdziernika 2002r opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 13 z dnia 27 stycznia 2003 r. poz. 124.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Smo³dzino, gm. Przodkowo
– dzia³ka nr 237 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków
sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu

Poz. 1240 , 1241 i 1242

œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y podstawowej nr XXXI/360/2002 r. Rady Gminy Przodkowo z
dnia 10 paŸdziernika 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Smo³dzino, gm. Przodkowo – dzia³ka nr 237
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1242
UCHWA£A Nr III/39/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kosowo, gm. Przodkowo,dzia³ka nr 35/1, 36/2
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kosowo, gm.
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Przodkowo – dzia³ka nr 35/1, 36/2, uchwalonego uchwa³¹ nr VII/93/2003 z Rady Gminy Przodkowo z dnia 23
paŸdziernika 2003 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 144 z dnia 17 listopada 2003 r. poz. 2567.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kosowo, gm. Przodkowo – dzia³ka nr 35/1, 36/2 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu
zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej nr VII/93/2003 r. Rady Gminy Przodkowo
z dnia 23 paŸdziernika 2003 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Kosowo, gm. Przodkowo– dzia³ka nr 35/1,
36/2 gm. Przodkowo
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1243
UCHWA£A Nr III/40/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kosowo, gm. Przodkowo – dzia³ka nr 55/17 czêœæ
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kosowo gm.
Przodkowo – dzia³ka nr 55/17 czêœæ walonego uchwa³¹
nr XXX/345/2002 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 29
sierpnia 2002 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego nr 12 z dnia 24 styczna 2003 r.
poz. 120.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kosowo, gm. Przodkowo –
dzia³ka nr 55/17, czêœæ, w gminie Przodkowo odnosi siê
do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej nr XXX/345/2002 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Kosowo, gm. Przodkowo – dzia³ka nr 55/17
czêœæ
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzien-
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niku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y

Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej nr VI/71/2003r Rady Gminy Przodkowo z
dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo, gm. Przodkowo – dzia³ka nr 301/7
czêœæ i 301/4 czêœæ

§6

§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.

Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1

Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1244
UCHWA£A Nr III/41/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi
Przodkowo, gm. Przodkowo – dzia³ka nr 301/7 czêœæ i
301/4 czêœæ
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:

odp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a
budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3

§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.

§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo –
dzia³ka nr 301/7 czêœæ i 301/4 czêœæ, uchwalonego
uchwa³¹ nr VI/71/2003 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia
28 sierpnia 2003 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 141 z dnia 13 listopada 2003 r. poz. 2514.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo, gm. Przodkowo –
dzia³ka nr 301/7 czêœæ i 301/4 czêœæ odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych
„zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bez-

Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1245
UCHWA£A Nr III/42/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi
Przodkowo gm. Przodkowo – dzia³ka nr 185/2
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
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§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo, gm.
Przodkowo–dzia³ka nr 185/2 uchwalonego uchwa³¹ nr
VI/70/2003 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 sierpnia
2003 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 141 z dnia 13 listopada 2003 r.
poz. 2513.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo, gm. Przodkowo –
dzia³ka nr 185/2 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej nr VI/70/2003r Rady Gminy Przodkowo z
dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo,gm. Przodkowo – dzia³ka nr 185/2
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1246
UCHWA£A Nr III/43/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi
Przodkowo, gm. Przodkowo – dzia³ka nr 17 czêœæ
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo, gm.
Przodkowo – dzia³ka nr 17 uchwalonego uchwa³¹ nr
XXX/344/2002 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 sierpnia 2002 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 12 z dnia 24 styczna 2003 r.
poz. 119.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo, gm. Przodkowo –
dzia³ka nr 17 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y podstawowej nr XXX/344/2002 r. Rady Gminy Przodkowo z
dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo, gm. Przodkowo – dzia³ka nr 17
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
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2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y

Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej nr VII/95/2003 r. Rady Gminy Przodkowo
z dnia 23 paŸdziernika 2003 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Przodkowo – Kawle Dolne, gm. Przodkowo,dzia³ka nr 5/8 czêœæ

§6

Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1247
UCHWA£A Nr III/44/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi
Przodkowo – Kawle Dolne, gm. Przodkowo, dzia³ka nr
5/8 czêœæ
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo, gm.
Przodkowo – Kawle Dolne dzia³ka nr 5/8 czêœæ, uchwalonego uchwa³¹ nr VII/95/2003 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 23 paŸdziernika 2003 r. opublikowan¹ w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr
144 z dnia 17 listopada 2003 r. poz. 2568.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo – Kawle Dolne,
gm. Przodkowo dzia³ka nr 5/8 czêœæ , w gminie Przodkowo odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1
pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.

§3

§4

§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1248
UCHWA£A Nr III/45/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Za³ê¿e, gm. Przodkowo dzia³ka 86
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo – Za³ê¿e, gm. Przodkowo, dzia³ka 86 uchwalonego uchwa³¹
nr XXX/340/2002 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 sierpnia 2002 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Woje-
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wództwa Pomorskiego nr 11z dnia 22 stycznia 2003 r.
poz. 113.
Zmiana polegaæ ma na uœciœleniu zapisów ustaleñ
planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo– Za³ê¿e gm.Przodkowo, dzia³ka 86 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu
zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej nr XXX/340/2002r Rady Gminy Przodkowo
z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo – Za³ê¿e, gm. Przodkowo dzia³ka
86
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1249
UCHWA£A Nr III/46/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Za³ê¿e, gm. Przodkowo,dzia³ka 121/19
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Za³ê¿e, gm.
Przodkowo,dzia³ka 121/19 uchwalonego uchwa³¹
nr VI/64/2003 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 sierpnia 2003 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 141 z dnia13 listopada
2003 r. poz. 2507.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo– Za³ê¿e, gm.
Przodkowo,dzia³ka 121/19 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad
obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej nr VI/64/2003r Rady Gminy Przodkowo z
dnia 28 sierpnia 2003 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Za³ê¿e, gm. Przodkowo,dzia³ka 121/19
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
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z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1250
UCHWA£A Nr III/47/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Hopy, gm. Przodkowo, dzia³ka 104
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Hopy dzia³ka, gm.
Przodkowo 104 uchwalonego uchwa³¹ nr XXIV/257/2001 r.
Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 sierpnia 2001 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 64 z dnia 27 wrzeœnia 2002 r. poz. 1469.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Hopy, gm. Przodkowo dzia³ka
nr 104 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w
§ 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury
technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwido-

Poz. 1249, 1250 i 1251

waæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej Nr XXIV/257/2001r Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 sierpnia 2001 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Hopy, gm. Przodkowo, dzia³ka 104
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1251
UCHWA£A Nr III/48/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Hopy, gm. Przodkowo, dzia³ka 39
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Hopy, gm. Przod-
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kowo, dzia³ka 39 uchwalonego uchwa³¹ nr XXIV/
256/2001 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 sierpnia
2001 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 61 z dnia 17 wrzeœnia 2001 r.
poz. 1414.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Hopy, gm. Przodkowo dzia³ka
39 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1
pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej Nr XXIV/256/2001r Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 sierpnia 2001 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Hopy, gm. Przodkowo, dzia³ka 39
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1252
UCHWA£A Nr III/49/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czeczewo gm. Przodkowo, dzia³ka 174/11 czêœæ
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czeczewo, gm.
Przodkowo, dzia³ka 174/11 uchwalonego uchwa³¹ nr
IV/41/2003 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 24 kwietnia 2003 roku opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego nr 103 z dnia 03 wrzeœnia
2003 r. poz. 1832
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czeczewo, gm. Przodkowo,
dzia³ka 174/11 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej Nr IV/41/2003r Rady Gminy Przodkowo z
dnia 24 kwietnia 2003 roku.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czeczewo, gm. Przodkowo, dzia³ka 174/11
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
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2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y

Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej Nr XXIV/264 /2001 r.Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Czeczewo, gm. Przodkowo,dzia³ka nr
170/3

§6

Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1253
UCHWA£A Nr III/50/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czeczewo, gm. Przodkowo,dzia³ka nr 170/3
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czeczewo, gm.
Przodkowo,dzia³ka nr 170/3 uchwalonego uchwa³¹ nr
XXIV/264/2001 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 sierpnia 2001 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr64 z dnia 27 wrzeœnia 2002 r.
poz. 1471.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czeszewo, gm. Przodkowo,
dzia³ka nr`170/3 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków
sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.

§3

§4

§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1254
UCHWA£A Nr III/51/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czeczewo, gm. Przodkowo, dzia³ka nr 156/1 czêœæ i 157/1
gm. Przodkowo
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czeczewo, gm.
Przodkowo, dzia³ka nr 156/1 czêœæ i 157/1 uchwalonego
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uchwa³¹ nr XXVIII/322/2002 r. Rady Gminy Przodkowo
z dnia 25 kwietnia 2002 r. opublikowan¹ w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 59 z dnia
11 wrzeœnia 2002 r. poz. 1383.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czeczewo, gm. Przodkowo,dzia³ka nr 156/1 czêœæ i 157/1 odnosi siê do zmiany
ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia
œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej Nr XXVIII/322/2002 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Czeczewo, gm. Przodkowo dzia³ka nr
156/1 czêœæ i 157/1
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1255
UCHWA£A Nr III/52/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czeczewo, gm. Przodkowo, dzia³ka nr 149/5 czêœæ, 151/1
i 145
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czeczewo, gm.
Przodkowo,dzia³ka nr 149/6 czêœæ, 151/1 i 145 uchwalonego uchwa³¹ nr VI/66/2003 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 sierpnia 2003 r. opublikowan¹ w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 141 z dnia
13 listopada 2003 r. poz. 2509.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czeczewo, gm. Przodkowo,
dzia³ka nr 149/6 czeœæ, 151/1 i 145 gm. Przodkowo, w
gminie Przodkowo odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków
sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej Nr VI/66/2003 r.Rady Gminy Przodkowo z
dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czeczewo, gm. Przodkowo,dzia³ka nr 149/6
czêœæ, 151/1 i 145
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
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Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1256
UCHWA£A Nr III/53/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi K³osowo, gm. Przodkowo, dzia³ka nr 49/1
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
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odp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a
budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej Nr VI/67/2003 r.Rady Gminy Przodkowo z
dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi K³osowo, gm. Przodkowo, dzia³ka nr 49/1
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi K³osowo, gm.
Przodkowo, dzia³ka nr 49/1 uchwalonego uchwa³¹ nr
VI/67/2003 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 sierpnia 2003 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 141 z dnia 13 listopada 2003
r. poz. 2510.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi K³osowo, gm. Przodkowo,
dzia³ka nr 49/1 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bez-
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UCHWA£A Nr III/54/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi K³osowo dzia³ka nr 107 gm. Przodkowo
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospoda-
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rowania przestrzennego fragmentu wsi K³osowo dzia³ka nr 107 gm. Przodkowo, uchwalonego uchwa³¹ nr
XXX/343/2002 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 sierpnia 2002 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 12 z dnia 24 stycznia 2003 r.
poz. 118.
Zmiana polegaæ ma na uœciœleniu zapisów ustaleñ
planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi K³osowo dzia³ka nr 107 gm.
Przodkowo, w gminie Przodkowo odnosi siê do zmiany
ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia
œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej Nr XXX/343/2002 r.Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi K³osowo dzia³ka nr 107 gm. Przodkowo
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5

1258
UCHWA£A Nr III/55/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi K³osowo, gm. Przodkowo,dzia³ka nr 113/2
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi K³osowo,, gm.
Przodkowo,dzia³ka nr 113/2 uchwalonego uchwa³¹ nr
XXX/349/2002 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 sierpnia 2002 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 11 z dnia 22 stycznia 2003 r.
poz. 115.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi K³osowo, gm. Przodkowo,
dzia³ka nr 113/2 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków
sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y

Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1

§6

§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz

Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej Nr XXX/349/2002 r.Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi K³osowo, gm. Przodkowo,dzia³ka nr 113/2
§4

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 82

— 5690 —

z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1259
UCHWA£A Nr III/56/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Tokary, gm. Przodkowo,dzia³ka nr 44/19 i 44/11 czêœæ
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:

Poz. 1258, 1259 i 1260

nalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej Nr VII/90/2003 r. Rady Gminy Przodkowo
z dnia 23 paŸdziernika 2003 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Tokary, gm. Przodkowo,dzia³ka nr 44/19
i 44/11 czêœæ
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.

§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Tokary, gm.
Przodkowo, dzia³ka nr 44/19 i 44/11 czêœæ uchwalonego
uchwa³¹ nrVII/90/2003 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia
23 paŸdziernika 2003 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 143 z dnia 15 listopada 2003 r. poz. 2555.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Tokary, gm Przodkowo,dzia³ka nr 44/19 i 44/11 czêœæ odnosi siê do zmiany ustaleñ
planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków
sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania ka-

Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1260
UCHWA£A Nr III/57/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Tokary, gm. Przodkowo,dzia³ka nr 8 czêœæ
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodaro-
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wania przestrzennego fragmentu wsi Tokary, gm.
Przodkowo, dzia³ka nr 8 czêœæ uchwalonego uchwa³¹ nr XXX/341/2002 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia
29 sierpnia 2002 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 11 z dnia 22
stycznia 2003 r. poz. 114.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Tokary, gm. Przodkowo,dzia³ka nr 8 czêœæ gm. Przodkowo, w gminie Przodkowo
odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt
3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej Nr XXX/341/2002 r.Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Tokary, gm. Przodkowo, dzia³ka nr 8 czêœæ
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz
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UCHWA£A Nr III/58/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, gm. Przodkowo, dzia³ki nr 95/2, cz. 95/4, 95/6,
95/8, 95/10, 95/12, 95/14, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5,
96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11, 96/12, 96/13, 96/14,
96/15, 96/16, cz. 101/2, 102, 103, 104/11, 104/13, 104/14,
104/15, cz. 104/16, 104/17, 104/18, 104/19, 104/20,
104/21, 104/22, 104/23, 104/24, 105, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152/1, 152/2, 152/3, 152/4,
152/5, 152/6, 152/7, 152/8, 152/9, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko gm.
Przodkowo, dzia³ki nr 95/2, cz. 95/4, 95/6, 95/8, 95/10,
95/12, 95/14, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 96/7,
96/8, 96/9, 96/10, 96/11, 96/12, 96/13, 96/14, 96/15,
96/16, cz. 101/2, 102, 103, 104/11, 104/13, 104/14,
104/15, cz. 104/16, 104/17, 104/18, 104/19, 104/20,
104/21, 104/22, 104/23, 104/24, 105, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152/1, 152/2, 152/3, 152/4,
152/5, 152/6, 152/7, 152/8, 152/9, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 uchwalonego uchwa³¹ nr XX/202/2005 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 31 marca 2005 r. opublikowan¹ w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 65 z dnia 04
lipca 2005 r. poz. 1220.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, gm. Przodkowo
dzia³ki nr 95/2, cz. 95/4, 95/6, 95/8, 95/10, 95/12, 95/14,
96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10,
96/11, 96/12, 96/13, 96/14, 96/15, 96/16, cz. 101/2, 102,
103, 104/11, 104/13, 104/14, 104/15, cz. 104/16, 104/17,
104/18, 104/19, 104/20, 104/21, 104/22, 104/23, 104/24,
105, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152/1,
152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, 152/7, 152/8, 152/9,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165
odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt
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3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej Nr XX/202/2005 r. Rady Gminy Przodkowo
z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, gm. Przodkowo dzia³ki nr 95/2, cz.
95/4, 95/6, 95/8, 95/10, 95/12, 95/14, 96/1, 96/2, 96/3,
96/4, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11, 96/12,
96/13, 96/14, 96/15, 96/16, cz. 101/2, 102, 103, 104/11,
104/13, 104/14, 104/15, cz. 104/16, 104/17, 104/18,
104/19, 104/20, 104/21, 104/22, 104/23, 104/24, 105,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152/1,
152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, 152/7, 152/8, 152/9,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1262
UCHWA£A Nr III/59/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko gm. Przodkowo, dzia³ka nr 88
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, gm
Przodkowo, dzia³ka nr 88 uchwalonego uchwa³¹
nr VII/92/2003 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 23 paŸdziernika 2003 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego nr 144 z dnia 17 listopada
2003 r. poz. 2566.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, gm Przodkowo,
dzia³ka nr 88 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej Nr VII/92/2003 r. Rady Gminy Przodkowo
z dnia 23 paŸdziernika 2003 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Warzenko, gm. Przodkowo,dzia³ka nr 88
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
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2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1263
UCHWA£A Nr III/60/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, gm. Przodkowo, dzia³ka nr 85
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, gm.
Przodkowo, dzia³ka nr 85 uchwalonego uchwa³¹ nr
VII/91/2003 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 23 paŸdziernika 2003 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego nr 144 z dnia 17 listopada
2003 r. poz. 2565.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, gm. Przodkowo,
dzia³ka nr 85 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.

Poz. 1262, 1263 i 1264
§3

Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej Nr VII/91/2003 r. Rady Gminy Przodkowo
z dnia 23 paŸdziernika 2003 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Warzenko, gm. Przodkowo, dzia³ka nr 85
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1264
UCHWA£A Nr III/61/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, gm. Przodkowo dzia³ka nr 78/9, 78/10, 78/11,
78/12, 78/13, 78/14, 78/15, 78/16, 78/17, 78/18, 78/19,
78/20, 78/21, 78/22, 78/23, 78/24, 78/25, 78/26, 78/27,
78/29, 78/30, 78/31, 78/32, 78/33, 78/34, 78/35, 78/36,
78/37, 78/38, 78/39, 78/40, 78/41, 78/42, 78/43, 78/44,
78/45, 78/46, 78/47
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
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§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, gm.
Przodkowo, dzia³ka nr 78/9, 78/10, 78/11, 78/12, 78/13,
78/14, 78/15, 78/16, 78/17, 78/18, 78/19, 78/20, 78/21,
78/22, 78/23, 78/24, 78/25, 78/26, 78/27, 78/29, 78/30,
78/31, 78/32, 78/33, 78/34, 78/35, 78/36, 78/37, 78/38,
78/39, 78/40, 78/41, 78/42, 78/43, 78/44, 78/45, 78/46,
78/47 gm. Przodkowo, uchwalonego uchwa³¹ nr VI/74/
2003 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 sierpnia 2003
r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego nr 141 z dnia 13 listopada 2003 r. poz.
2517.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.

2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.

§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, gm. Przodkowo,
dzia³ka nr 78/9, 78/10, 78/11, 78/12, 78/13, 78/14, 78/15,
78/16, 78/17, 78/18, 78/19, 78/20, 78/21, 78/22, 78/23,
78/24, 78/25, 78/26, 78/27, 78/29, 78/30, 78/31, 78/32,
78/33, 78/34, 78/35, 78/36, 78/37, 78/38, 78/39, 78/40,
78/41, 78/42, 78/43, 78/44, 78/45, 78/46, 78/47 gm.
Przodkowo, w gminie Przodkowo odnosi siê do zmiany
ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia
œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej Nr VI/74/2003 r. Rady Gminy Przodkowo z
dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko gm. Przodkowo,dzia³ka nr 78/9,
78/10, 78/11, 78/12, 78/13, 78/14, 78/15, 78/16, 78/17,
78/18, 78/19, 78/20, 78/21, 78/22, 78/23, 78/24, 78/25,
78/26, 78/27, 78/29, 78/30, 78/31, 78/32, 78/33, 78/34,
78/35, 78/36, 78/37, 78/38, 78/39, 78/40, 78/41, 78/42,
78/43, 78/44, 78/45, 78/46, 78/47
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem

Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1265
UCHWA£A Nr III/62/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, gm. Przodkowo, dzia³ka nr 32 czêœæ
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, gm.
Przodkowo, dzia³ka nr 32 czêœæ uchwalonego uchwa³¹ nr
XXX/354/2002 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 sierpnia 2002 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 37 z dnia 10 marca 2003 r.
poz. 492.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, gm. Przodkowo,
dzia³ka nr 32 czêœæ odnosi siê do zmiany ustaleñ planu
zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
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§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej Nr XXX/354/2002 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Warzenko, gm. Przodkowo,dzia³ka nr 32
czêœæ
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1266
UCHWA£A Nr III/63/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko dzia³ka nr 181 gm. Przodkowo
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:

nr XXX/353/2002 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 29
sierpnia 2002 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego nr 37 z dnia 10 marca
2003 r. poz. 491.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, gm. Przodkowo
dzia³ka nr 181 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków
sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej Nr XXX/353/2002 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Warzenko gm. Przodkowo,dzia³ka nr181
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.

§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, gm.
Przodkowo, dzia³ka Nr 181 uchwalonego uchwa³¹

Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 82

Poz. 1267 i 1268

— 5696 —

1267
UCHWA£A Nr III/64/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, gm. Przodkowo,dzia³ka nr 180
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, gm.
Przodkowo, dzia³ka nr 180 uchwalonego uchwa³¹ nr
XXX/352/2002 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 sierpnia 2002 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 37 z dnia 10 marca 2003 r.
poz. 490.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, gm. Przodkowo,
dzia³ka nr 180 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków
sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej Nr XXX/352/2002 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Warzenko, gm. Przodkowo, dzia³ka nr 180
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz

z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1268
UCHWA£A Nr III/65/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko dzia³ka nr 179 gm. Przodkowo
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, gm.
Przodkowo dzia³ka nr 179 uchwalonego uchwa³¹
nr XXX/351/2002 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia
29 sierpnia 2002 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 37 z dnia 10 marca
2003 r. poz. 489.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, gm. Przodkowo,
dzia³ka nr 179 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków
sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania ka-
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nalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej Nr XXX/351/2002 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Warzenko, gm. Przodkowo, dzia³ka nr 179
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1269
UCHWA£A Nr III/66/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kawle Dolne, gm. Przodkowo,dzia³ka nr 33/3 i 33/5
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kawle Dolne,

gm. Przodkowo, dzia³ka nr 33/3 i 33/5 uchwalonego
uchwa³¹ nr VII/97/2003 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia
23 paŸdziernika 2003 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 144 z dnia 17 listopada 2003 r. poz. 2570.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kawle Dolne, gm. Przodkowo,dzia³ka nr 33/3 i 33/5 odnosi siê do zmiany ustaleñ
planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków
sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej Nr VII/97/2003 r. Rady Gminy Przodkowo
z dnia 23 paŸdziernika 2003r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kawle Dolne, gm. Przodkowo,dzia³ka nr 33/3
i 33/5
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz
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1270
UCHWA£A Nr III/67/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kawle Dolne, gm. Przodkowo,dzia³ka nr czêœæ 35/5, 49, 50
i 51
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kawle Dolne
dzia³ka, gm. Przodkowo nr czêœæ 35/5, 49, 50 i 51 uchwalonego uchwa³¹ nr VII/96/2003 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 23 paŸdziernika 20003 r. opublikowan¹ w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr
144 z dnia 17 listopada 2003 r. poz. 2569.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kawle Dolne, gm. Przodkowo, dzia³ka nr czêœæ 35/5, 49, 50 i 51 odnosi siê do
zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej Nr VII/96/2003 r. Rady Gminy Przodkowo
z dnia 23 paŸdziernk 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kawle Dolne, gm. Przodkowo dzia³ka nr czêœæ
35/5, 49, 50 i 51
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzien-

niku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1271
UCHWA£A Nr III/68/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi R¹b,
gm. Przodkowo, dzia³ka nr 210/3 czêœæ, 209/2 czêœæ
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi R¹b, gm. Przodkowo, dzia³ka nr 210/3 czêœæ, 209/2 czêœæ uchwalonego
uchwa³¹ nr VII/89/2003 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia
23 paŸdziernika 2003 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 143 z dnia 15 listopada 2003 r. poz. 2554.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi R¹b, gm. Przodkowo dzia³ka
nr 210/3 czêœæ, 209/2 czêœæ odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad
obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
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œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej Nr VII/89/2003 r. Rady Gminy Przodkowo
z dnia 23 paŸdziernka 2003 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi R¹b, gm. Przodkowo,dzia³ka nr 210/3
czêœæ, 209/2 czêœæ
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

1272
UCHWA£A Nr III/69/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi R¹b,
gm. Przodkowo, dzia³ka nr 61/1
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego fragmentu wsi R¹b, gm. Przodkowo, dzia³ka nr 61/1, uchwalonego uchwa³¹ nr VI/69/
2003 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 sierpnia
2003 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 141 z dnia 13 listopada 2003
r. poz. 2512.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.
§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi R¹b, gm. Przodkowo, dzia³ka
nr 61/1 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu zawartych
w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury
technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y
podstawowej Nr VI/69/2003 r. Rady Gminy Przodkowo z
dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi R¹b, gm. Przodkowo, dzia³ka nr 61/1 gm.
Przodkowo
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 82
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UCHWA£A Nr III/70/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szar³ata mgm. Przodkowo dzia³ka nr 6, 20/2 czêœæ i 19
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szar³ata, gm.
Przodkowo, dzia³ka nr 6, 20/2 czêœæ i 19, uchwalonego
uchwa³¹ nr VII/82/2003 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia
23 paŸdziernika 2003 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nr 143 z dnia 15 listopada 2003 r. poz. 2551.
Zmiana polega na uœciœleniu zapisów ustaleñ planu.

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przodkowo.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego wraz
z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem
2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie oraz publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹
graficzn¹ na stronie internetowej gminy
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów
4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych
5. przekazania Staroœcie kopiê niniejszej uchwa³y
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Franciszek Rzeszewicz

§2
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szar³ata, gm. Przodkowo,dzia³ka nr 6, cz. 20/2 i 19 odnosi siê do zmiany ustaleñ planu
zawartych w § 1 pkt 3b, dotycz¹cych „zasad obs³ugi infrastruktury technicznej – odprowadzenia œcieków sanitarnych”:
1) po s³owach: „ odprowadzenie œcieków sanitarnych
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej”;
2) dopisuje siê s³owa: „ etapowo, do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej”.
§3
Niniejsza uchwa³a jest integraln¹ czêœci¹ uchwa³y podstawowej Nr VII/82/2003 r. Rady Gminy Przodkowo z dnia
23 paŸdziernik 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
wsi Szar³ata, gm. Przodkowo dzia³ka nr 6, 20/2 czêœæ i 19
§4
Integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cznik mapowy Nr 1
Rodzaj linii

1274
Aneks nr 2/2007
z dnia 3 kwietnia 2007 r.
do Porozumienia
o realizacji zadañ w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego na obszarze Gminy Miasta Rumia
zawartego w dniu 09.04.2004 roku,
pomiêdzy:
Gmin¹ Miastem Wejherowo, Pl. Jakuba Wejhera 8,
84–200 Wejherowo,
reprezentowan¹ przez
Prezydenta Miasta Wejherowa
Krzysztofa Hildebrandt,
a
Miastem Rumia ul. Sobieskiego 7, 84–230 Rumia,
reprezentowan¹ przez
Burmistrz Miasta Rumi El¿bietê Rogalê – Koñczak.
Strony ustalaj¹ co nastêpuje:
§1
W Za³¹czniku Nr 1 do Porozumienia wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1. W punkcie I ustêp 1 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:

Rodzaj i cena biletu za jeden przejazd
Bilet papierowy
Bilet elektroniczny
NORMALNY
ULGOWY
NORMALNY
ULGOWY

ZWYKŁA

2,20 zł

1,10 zł

2,00 zł

1,00 zł

SPECJALNA I POSPIESZNA

3,00 zł

1,50 zł

2,60 zł

1,30 zł

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 82
§2

Pozosta³e postanowienia Za³¹cznika Nr 1 do Porozumienia wraz ze zmianami wprowadzonymi Aneksem nr
1/2005 z dnia 05.12.2005 roku – pozostaj¹ bez zmian.
§3
Aneks wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, ale nie wczeœniej ni¿ z dniem 01.05.2007 roku.
Prezydent
Miasta Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt

Burmistrz
Miasta Rumia
El¿bieta Rogala–Koñczak
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zbiorowego na obszarze Gminy Wejherowo
zawartego w dniu 09.04.2004 roku,
pomiêdzy:
Gmin¹ Miastem Wejherowo, Pl. Jakuba Wejhera 8,
84–200 Wejherowo,
reprezentowan¹ przez
Prezydenta Miasta Wejherowa
Krzysztofa Hildebrandt,
a
Gmin¹ Wejherowo Osiedle PrzyjaŸni 6,
84–200 Wejherowo,
reprezentowan¹ przez Wójta Jerzego Kepka.
Strony ustalaj¹ co nastêpuje:

1275

§1

Aneks nr 2/2007
z dnia 3 kwietnia 2007 r.

W Za³¹czniku Nr 1 do Porozumienia wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1. W punkcie I ustêp 1 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:

do Porozumienia
o realizacji zadañ w zakresie lokalnego transportu

Rodzaj i cena biletu za jeden przejazd
Bilet papierowy
Bilet elektroniczny
NORMALNY
ULGOWY
NORMALNY
ULGOWY

Rodzaj linii

ZWYKŁA

2,20 zł

1,10 zł

2,00 zł

1,00 zł

SPECJALNA I POSPIESZNA

3,00 zł

1,50 zł

2,60 zł

1,30 zł

§2
Pozosta³e postanowienia Za³¹cznika Nr 1 do Porozumienia wraz ze zmianami wprowadzonymi Aneksem nr
1/2005 z dnia 05.12.2005 roku – pozostaj¹ bez zmian.
§3
Aneks wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, ale nie wczeœniej ni¿ z dniem 01.05.2007 roku.
Wójt
Gminy Wejherowo
Jerzy Kepka

Prezydent
Miasta Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt

Gminy Miasta Reda
zawartego w dniu 09.04.2004 roku,
zawartego pomiêdzy:
Gmin¹ Miastem Wejherowo, Pl. Jakuba Wejhera 8,
84–200 Wejherowo,
reprezentowan¹ przez
Prezydenta Miasta Wejherowa
Krzysztofa Hildebrandt,
a
Gmin¹ Miasta Reda, ul Pucka 9, 84–240 Reda,
reprezentowan¹ przez
Burmistrza Miasta Redy
Krzysztofa Krzemiñskiego.

1276

Strony ustalaj¹ co nastêpuje:
§1

Aneks nr 2/2007
z dnia 3 kwietnia 2007 r.
do Porozumienia o realizacji zadañ w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego na obszarze
Rodzaj linii

W Za³¹czniku Nr 1 do Porozumienia wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1. W punkcie I ustêp 1 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:

Rodzaj i cena biletu za jeden przejazd
Bilet papierowy
Bilet elektroniczny
NORMALNY
ULGOWY
NORMALNY
ULGOWY

ZWYKŁA

2,20 zł

1,10 zł

2,00 zł

1,00 zł

SPECJALNA I POSPIESZNA

3,00 zł

1,50 zł

2,60 zł

1,30 zł

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 82
§2

Pozosta³e postanowienia Za³¹cznika Nr 1 do Porozumienia wraz ze zmianami wprowadzonymi Aneksem nr
1/2005 z dnia 05.12.2005 roku – pozostaj¹ bez zmian.
§3
Aneks wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, ale nie wczeœniej ni¿ z dniem 01.05.2007 roku.
Prezydent
Miasta Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt

Burmistrz
Miasta Reda
Krzysztof Krzemiñski
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lokalnego transportu zbiorowego na obszarze
Gminy Luzino
zawartego w dniu 09.04.2004 roku,
pomiêdzy:
Gmin¹ Miastem Wejherowo, Pl. Jakuba Wejhera 8,
84–200 Wejherowo,
reprezentowan¹ przez
Prezydenta Miasta Wejherowa
Krzysztofa Hildebrandt,
a Gmin¹ Luzino ul. Ofiar Stutthofu 11,
84–242 Luzino,
reprezentowan¹ przez
Wójta Gminy Luzino Jaros³awa Wejera.

1277

Strony ustalaj¹ co nastêpuje:
§1

Aneks nr 2/2007
z dnia 3 kwietnia 2007 r.
do Porozumienia o realizacji zadañ w zakresie

W Za³¹czniku Nr 1 do Porozumienia wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1. W punkcie I ustêp 1 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:

Rodzaj i cena biletu za jeden przejazd
Bilet papierowy
Bilet elektroniczny
NORMALNY
ULGOWY
NORMALNY
ULGOWY

Rodzaj linii

ZWYKŁA

2,20 zł

1,10 zł

2,00 zł

1,00 zł

SPECJALNA I POSPIESZNA

3,00 zł

1,50 zł

2,60 zł

1,30 zł

§2
Pozosta³e postanowienia Za³¹cznika Nr 1 do Porozumienia wraz ze zmianami wprowadzonymi Aneksem nr
1/2005 z dnia 05.12.2005 roku – pozostaj¹ bez zmian.
§3

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, ale nie wczeœniej ni¿ z dniem 01.05.2007 roku.
Wójt
Gminy Luzino
Jaros³aw Wejer

Prezydent
Miasta Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt

Aneks wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oWydawca:
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