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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/542/2010
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-
nych do projektu planu
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu  
w Urzędzie Gminy Kobylnica w dniach od 1 lutego  
2010 do 1 marca 2010 roku. Termin składania uwag mi-
nął 15 marca 2010 roku. Do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części działki  
nr 6/6 obr. Zajączkowo w gminie Kobylnica nie wpłynęły 
żadne uwagi.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLII/542/2010
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
miejscowym planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
o zasadach ich inansowania
W związku z tym, że obszar opracowania planu w cało-
ści stanowi własność prywatną i przeznaczony jest dla 
obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, zabudo-
wy usługowej, gmina nie ponosi kosztów związanych z 
wykupami terenów ani odszkodowań w związku ze spad-
kiem wartości gruntu, jeżeli taki spadek by nastąpił. Na 
obszarze opracowania planu nie przewiduje się inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań 
własnych gminy.

1679

 UCHWAŁA Nr LII/357/2010
Rady Gminy Krokowa

 z dnia 30 kwietnia 2010 r.

utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie.

  Na podstawie art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 września 
1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.: 
Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) Rada Gminy 
Krokowa uchwala, co następuje:

§ 1

  W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
w okręgu wyborczym Nr 13 tworzy się obwód głoso-
wania dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w 
Lubkowie.

§ 2

  Obwodowi głosowania, o którym mowa w § 1, nadaje 
się numer 6.

§ 3

  Siedziba obwodowej komisji wyborczej Nr 6 w Lubko-
wie znajduje się w Domu Pomocy Społecznej w Lubko-
wie.

§ 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
morskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Tylicki
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 UCHWAŁA Nr XXXIX/390/10
Rady Gminy Stegna

 z dnia 31 maja 2010 r.

 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXXV/347/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r.  
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Junoszyno.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591. ze zm.) oraz art. 20 ust. 1, art. 
29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

  W uchwale Nr XXXV/347/2010 Rady Gminy w Stegnie 
z dnia 22 stycznia 2010 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Pomorskiego Nr 47 poz 831  
z 02 kwietnia 2010 r., dokonuje się sprostowania oczywi-
stej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1, w następującej 
sposób:

  w terenie oznaczonym na załączniku graicznym sym-
bolem KDD21 zamienia się cyfrę 21 na 20.

§ 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  
w Stegnie.

§ 3

  Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Danuta Mrówka


