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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIX/8/2010
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 stycznia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG 
DO PROJEKTU PLANU

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 
poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199,poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413) Rada Gminy Kosakowo rozstrzyga, co następuje:
  W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
inwestycji celu publicznego obejmującego część działek 
nr 15, 11, 95, 555, 556, 557, 10/2, 157, 212, 213, 251/2, 1/8L 
w Dębogórzu oraz część działki nr 1079 w Pogórzu gmina 
Kosakowo w dniach od 20 lipca 2009 r. do 14 sierpnia 
2009 r. oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu 
wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu tj. do 
28 sierpnia 2009 r., a także w dodatkowym terminie wy-
łożenia do publicznego wglądu projektu planu w dniach 
od 16 września 2009 r. do 23 września 2009 r. i w terminie 
14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu 
planu do publicznego wglądu tj. do 08 października 
2009 r., do projektu planu nie wpłynęły uwagi w trybie 
art. 17 pkt 11) i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIX/8/2010
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 stycznia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPI-
SANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO 
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FI-
NANSOWANIA.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
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U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z 
dnia 26 listopada 1998 roku o fi nansach publicznych (Dz. 
U. z 3003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) Rada Gminy   Kosakowo 
rozstrzyga, co następuje:

§ 1

1. Dla inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej słu-
żących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 
zalicza się inwestycje wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmiana-
mi).

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zaliczane 
do zadań własnych gminy, zapisane w niniejszym planie 
obejmują:
a) budowę drogi gminnej oraz jej oświetlenie na te-

renie oznaczonym symbolem 6.KDD (odcinek ul. 
Owocowej) ulica klasy dojazdowej o długości 230 
mb, budowa na całej długości ulicy jezdni o dwóch 
pasach ruchu; szerokość jezdni minimum 5 m.

§ 2

  Inwestycję wymienioną w § 1 ust. 2 należy realizować 
zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi i aktual-
ną wiedzą techniczną w okresie realizacji, w sposób nie 
naruszający ustaleń planu.

§ 3

  Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych 
w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom 
ustawy o fi nansach publicznych oraz przepisom ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przy 
czym:

1) przychody i wydatki (w tym nazwę zadań inwestycyj-
nych i źródła ich fi nansowania w okresie wieloletnim) 
ustalone są przez Radę Gminy Kosakowo corocznie 
w uchwale budżetowej oraz w uchwale w sprawie 
wieloletniego planu inwestycyjnego,

2) źródłem finansowania inwestycji gminnych są 
w całości lub w części Budżet Gminy Kosakowo, 
źródła zewnętrzne (np.: fundusze strukturalne Unii 
Europejskiej, dotacje z budżetu państwa, źródła z 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
itp.), porozumienia publiczno – prywatne.
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 UCHWAŁA Nr XXV/361/2010
Rady Gminy Przodkowo
 z dnia 15 marca 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego dla fragmentu 
wsi Smołdzino w gminie Przodkowo.

  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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w 
zw. z art. 14 ust. 8, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 20, art. 29 i art. 
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, 

z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) 
Rada Gminy Przodkowo uchwala, co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Przodkowo” uchwalonego Uchwałą Rady 
Gminy Przodkowo Nr XXIII325/09 z dnia 22 października 
2009 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
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przestrzennego fragmentu wsi Smołdzino w gminie Przod-
kowo zwanej dalej „zmianą planu”, obejmującą fragment 
wsi Smołdzino w obszarze ustalonym zgodnie z załączni-
kiem grafi cznym do Uchwały nr XIV/232/08 Rady Gminy 
Przodkowo z dnia 03 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia 
do opracowania zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego fragmentu wsi Smołdzino 
w gminie Przodkowo polegającej na zmianie ustaleń 
planu dotyczącego parametrów dróg A.02.KD, A.03.KD 
i A.04.KD.

§ 2

  W uchwale Nr XXVI/278/2006 Rady Gminy Przodkowo z 
dnia 16 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
wsi Smoldzino w gminie Przodkowo w kartach terenu dla 
dróg wymienionych w § 1 zmienia się ustalenia planu:
KARTA
— Teren A.1.1.U o powierzchni 0,044ha jest integralnie 

związany z terenem A.1.U – obowiązują ustalenia za-
pisane w karcie terenu nr 1 planu wymienionego w § 
1 niniejszej uchwały

— Teren A.4.1.MN o powierzchni 0,06 ha jest integralnie 
związany z terenem A.4.MN – obowiązują ustalenia 
zapisane w karcie terenu nr 4 planu wymienionego w 
§ 1 niniejszej uchwały

— Teren A.7.1.RM o powierzchni 0,056ha jest integralnie 
związany z terenem A.7.RM – obowiązują ustalenia 
zapisane w karcie terenu nr 5 planu wymienionego w 
§ 1 niniejszej uchwały

— Teren A.12.1.RM o powierzchni 0,016ha jest integralnie 
związany z terenem A.12.RM – obowiązują ustalenia 
zapisane w karcie terenu nr 5 planu wymienionego w 
§ 1 niniejszej uchwały

— Teren A.13.1.RM o powierzchni 0,04ha jest integralnie 
związany z terenem A.13.RM – obowiązują ustalenia 
zapisane w karcie terenu nr 5 planu wymienionego w 
§ 1 niniejszej uchwały

— Teren A.14.1.R o powierzchni 0,01ha jest integralnie 
związany z terenem A.14.R – obowiązują ustalenia 
zapisane w karcie terenu nr 6 planu wymienionego w 
§ 1 niniejszej uchwały

— Teren A.001.1.WS o powierzchni 0,16ha jest integralnie 
związany z terenem A.001.WS – obowiązują ustalenia 
zapisane w karcie terenu nr 11 planu wymienionego w 
§ 1 niniejszej uchwały

§ 3

  Załącznikiem do niniejszej uchwały, stanowiącym jej 
integralną części jest: 
1. Część grafi czna – rysunek zmiany planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla fragmentu wsi Smołdzino w 
skali 1: 2000 (załącznik nr 1),

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu zmiany planu (załącznik nr 2),

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich fi nansowania (załącznik nr 3).

§ 4

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Przodkowo do:
1. Przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny 
zgodności z prawem,

2. Publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
Gminy Przodkowo.

§ 5

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłosze-
nia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskie-
go z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwały.

Przewodniczący Rady
Franciszek Rzeszewicz

Poz. 1250



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 74 — 8390 —

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXV/361/2010
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 15 marca 2010 r.

Poz. 1249, 1250
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXV/361/2010
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 15 marca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
zmiany planu

Po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w 
dniach 17 listopada 2009 roku do 09 grudnia 2009 roku 
uwag nie wniesiono.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXV/361/2010
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 15 marca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich fi nansowania
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
fi nansowania, do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Smołdzino, na terenie 
gminy Przodkowo.

Poz. 1250, 1251
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 UCHWAŁA Nr XXXIII/328/2010
Rady Gminy Stężyca

 z dnia 26 stycznia 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie do-
tyczącej terenu A 036-KDZ, B 019-USR.

  Na podstawie art. 20 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, 
art. 16 ust. 1, art. 17, art. 27, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 
41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 
2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spra-
wie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 
1587) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173,poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i 

Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241) Rada Gminy Stężyca uchwala, co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stężyca” uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/355/2005 
Rady Gminy Stężyca z dnia 21 czerwca 2005 roku uchwala 
się zmianę miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu wsi Gołubie uchwalonego uchwałą 
nr VII/71/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 
2007 r. dotyczącą terenu A 036-KDZ, B 019-USR.

§ 2

  W uchwale Nr VII/71/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 
12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Gołubie – Gołubie Centrum w § 6 w kartach terenu wy-
mienionych w § 1 zmienia się ustalenia planu:

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI GOŁUBIE

1. NUMER A 036a POWIERZCHNIA 1,40 ha 

KLASA I NAZWA ULICY 2.

oznaczenie KDZ ulica zbiorcza w ci gu drogi powiatowej nr DP 10249- 
odcinek

PARAMETRY I WYPOSA ENIE

1)szeroko  w liniach 
rozgraniczaj cych: 

jak na rysunku planu 

2)pr dko  projektowa: nie ustala si
3)szeroko  pasa ruchu: nie ustala si
4)przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu 
5)dost pno  do terenów przyleg ych: ograniczona 

3.

6)wyposa enie: dopuszcza si  chodniki 


