
Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 18 — 2242 —

446 — nr VIk/IV/42/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. Rady Miasta Wejherowa w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Osiedli ................................

DECYZJE

447 — nr OGD-4210-2(9)/2011/1424/VI/PW z dnia 4 lutego 2011 r. Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki...........................................................................................

ZARZĄDZENIA

448 — nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. Starosty Chojnickiego w sprawie ustale-
nia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 
w Chojnicach na 2011 rok ..................................................................................

2356

2359

2358

434

 UCHWAŁA Nr II/8/2010

Rady Gminy Lubichowo

 z dnia 2 grudnia 2010 r.

 w sprawie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Lubichowo z 

dnia 27 września 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru działki geodezyjnej nr 543 w Lubichowie w gminie Lubichowo.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. ze zm.) oraz art. 18 ust. 
2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada 
Gminy Lubichowo uchwala, co następuje:

§ 1

Prostuje się oczywistą omyłkę w treści § 6 uchwały Nr 
XLIII/298/2010 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 września 
2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki 
geodezyjnej nr 543 w Lubichowie w gminie Lubichowo, 
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego Nr 136, poz. 2622, w ten sposób, że wykre-
śla się powtórzenie ust. 9 w brzmieniu „9. Szczegółowe 
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości obję-
tych planem” i ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie: 
„9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości objętych planem: a) Minimalna powierzch-
nia działki – 800 m2 b) Minimalna szerokość działki 20 

m, c) Dopuszcza się łączenie działek mających wspólną 
granicę i zagospodarowanie przez jednego inwestora, d) 
Dopuszcza się wydzielenie działki z terenu w celu lokali-
zacji urządzeń infrastruktury technicznej, do tak wydzie-
lonej działki wymagane jest zapewnienie służebności 
dojścia i dojazdu”.

§ 2

Niniejsza uchwała stanowi integralną część uchwa-
ły Nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 
września 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
działki geodezyjnej nr 543 w Lubichowie w gminie Lubi-
chowo (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 136, poz. 2622).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 Przewodniczący 
Rady Gminy

Czesław Cichocki
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 UCHWAŁA Nr III/15/10

Rady Gminy Pszczółki

 z dnia 27 grudnia 2010 r.

 w sprawie szczególnych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania terminów spłat oraz rozkładania na raty 

należnośći pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminnych jednostek organizacyjnych oraz wskazania orga-

nów do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 
z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 59 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Pszczółki 
uchwala, co następuje:
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