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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX/255/2010
Rady Gminy Parchowo
z dnia 29 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

działki numer 229/15 w Gołczewie.

W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi 
zmianami) projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru działki nr 229/15 w Gołczewie 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożo-
ny do publicznego wglądu od dnia 04 stycznia 2010 r. do 
dnia 01 lutego 2010 r. i w terminie ustalonym do składania 
wniosków, to jest do dnia 16 lutego 2010 roku żadnych 
uwag do wyłożonego projektu planu nie wniesiono.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX/255/2010
Rady Gminy Parchowo
z dnia 29 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej zapisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki 

numer 229/15 w Gołczewie.

W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi 
zmianami) stwierdza się co następuje: Ustalenia zawarte 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru działki numer 229/15 w Gołczewie nakładają 
obowiązek realizacji inwestycji celu publicznego tj. sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Inwestycje z za-
kresu infrastruktury technicznej dotyczące budowy sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wykonywane będą 
etapowo w zależności od stopnia realizacji planu (w miarę 
rozwoju budownictwa na przedmiotowym osiedlu).
Zasady fi nansowania inwestycji celu publicznego zdefi -
niowane w przepisach o fi nansach publicznych realizować 
się będzie w oparciu o ustalenia zawarte w Wieloletnim 
Planie Inwestycji i corocznie uchwalany budżet gminy, 
w którym każdorazowo określi się zakres projektowanych 
inwestycji oraz wysokość i źródło pozyskiwania niezbęd-
nych środków.
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 UCHWAŁA Nr XXV/372/2010

Rady Gminy Przodkowo

 z dnia 15 marca 2010 r.

 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr VI/74/2003 Rady Gminy Przodkowo 

z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentu wsi Warzenko (Działki od Nr 78/9 do 78/47/.

  Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 14 ustawy 
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 ze zm.) na 
wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§ 1

  Usuwa się oczywistą omyłkę w Uchwale Nr VI/74/2003 
Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 sierpnia 2003 roku 
ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
morskiego Nr 141, poz. 2517 z dnia 13 listopada 2003 roku 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla fragmentu wsi Warzenko (działki 
od Nr 78/9 do 78/47), poprzez wykreślenie zapisu § 1 pkt 
2 f dotyczącego minimalnej powierzchni działki - 900 m2, 
który jest sprzeczny z zapisem § 1 pkt 2 h „proponowany 
podział na działki jak na rysunku planu”

§ 2

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

Przewodniczący Rady
Franciszek Rzeszewicz


