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UCHWAŁA Nr XLI/367/2010

Rady Gminy Słupsk

z dnia 7 września 2010 r.

w sprawie dokonania zmiany sposobu zagospodarowania terenów objętych zespołem przyrodniczo – 

krajobrazowym „Kraina w Kratę w Dolinie Moszczeniczki”.

  Na podstawie art. 44 ust. 1,2 i 3a w związku z art 153 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody 
(tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 151, 
poz. 1220), po uzyskaniu uzgodnienia projektu uchwały z 
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdań-
sku Rada Gminy Słupsk uchwala, co następuje:

§ 1

  Rada Gminy Słupsk wprowadza zmianę w sposobie za-
gospodarowania terenów objętych zespołem przyrodniczo 
krajobrazowym „Kraina w Kratę w Dolinie Moszczeniczki”, 
ustanowionym Rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego 
Nr 21/07 z dnia 21 czerwca 2007 roku, w ten sposób, że:

a) § 2 pkt 7 Rozporządzenia Wojewody Nr 21/07 z 
dnia 21.06.2007, otrzymuje brzmienie: „ 7) zmiany 
sposobu użytkowania ziemi z wyjątkiem racjonalnej 
gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej a także innych 
przypadków przewidzianych w niniejszym Rozporzą-
dzeniu.”

b) w Rozporządzeniu Wojewody Nr 21/07 z dnia 
21.06.2007, po § 2 dodaje się paragrafy 2a i 2b 
w brzmieniu: „§ 2a. Na terenach zespołu zakreślo-
nych kolorem czerwonym na mapie stanowiącej 
załącznik do rozporządzenia, dopuszcza się zabu-
dowę zagrodową i jednorodzinną z możliwością 
świadczenia usług turystycznych.” „§ 2b. Na terenie 

zespołu dopuszcza się realizacje inwestycji celu 
publicznego w tym przede wszystkim inwestycji 
infrastrukturalnych”.

c) zmienia się załącznik grafi czny do Rozporządzenia 
poprzez zaznaczenie na nim kolorem czerwonym, 
terenów na których dopuszcza się zabudowę zagro-
dową i jednorodzinną z możliwością świadczenia 
usług turystycznych. Zakres wprowadzonych zmian 
przedstawia mapka załączona do niniejszej uchwa-
ły.

§ 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Słupsk

§ 3

  Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskie-
go.

Przewodniczący
Rady Gminy Słupsk
Mirosław Klemiato
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