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 UCHWAŁA Nr XLVI/447/2010
Rady Gminy Starogard Gdański

 z dnia 2 lipca 2010 r.

sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Rady Gminy Starogard Gd. nr XLIII/400/2006 z dnia 21 lipca 2006 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kokoszkowy.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 15 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 z 2001r., 
poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 17 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktow normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 
ze zmianami) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) - Rada Gminy Starogard 
Gd. uchwala, co następuje:

§ 1

  Prostuje się błąd w uchwale Rady Gminy Starogard Gd. 
Nr XLIII/400/2006 z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu wsi Kokoszkowy w następujący sposób: 
- w § 5, punkt 8: Zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: w ppkt 1) dodaje się „min.” po słowach 
„wielkość nowo wydzielonych działek:”

§ 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sta-
rogard Gd.

§ 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
morskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Wierzba
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 UCHWAŁA Nr XLVIII/464/2010
Rady Gminy Starogard Gdański

 z dnia 27 lipca 2010 r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Owidz, Barchnowy, Janowo 
– działki nr: część 115/10, od 118 do 122, od 124 do 128, 130/2, część 132/15, część 132/16, 135 w obrębie Janowo 

oraz nr 42/1, 42/2 – w obrębie Barchanowy.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zmianami), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. 
zmianami), Rada Gminy Starogard Gdański uchwala, co 
następuje:

DZIAŁ I
USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1
Zakres obowiązywania i zawartość planu

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności niniejszego planu z usta-
leniami studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Starogard Gdański 
uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Starogard Gd. 
Nr XIX/147/2000 z dnia 18 lutego 2000 r, zmienionego 
uchwałami: Nr XXXIII/305/2005 z dnia 13 października 
2005 r., Nr X/114/2007 z dnia 13 września 2007 r., 
Nr XXI/212/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. oraz 
Nr XLI/408/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.,po dokonaniu 
rozstrzygnięć o sposobie realizacji zapisanych w projek-
cie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
fi nansowania, po wykonaniu strategicznej oceny oddzia-
ływania ustaleń projektu planu na środowisko, uchwala 
się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentu wsi Owidz, Janowo, Barchnowy zwany 
w dalszej części uchwały planem.

§ 2

1) Plan składa się z następujących elementów podlega-
jących opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Pomorskiego:
a) ustaleń planu stanowiącego treść niniejszej uchwa-

ły;
b) rysunku planu składającego się z 1 arkusza sporzą-

dzonego na mapach w skali 1:2000 stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będącego jej 
integralną częścią;

c) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego 
załącznik nr 2 do uchwały;

d) rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasady 
fi nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, należących do zadań własnych gminy, 
stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

1) Przedmiot i  granice planu okreś la  uchwa ła 
Nr XI/129/2007 Rady Gminy Starogard Gdański 
w z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, jak na załączniku nr 1 niniejszej 
uchwały.

2) Z granic opracowania wyłączono obszar działki nr 123 
stanowiącej teren zamknięty linii kolejowej ustalony 
zgodnie z przepisami odrębnymi.


