
Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 1 — 79 — Poz. 9

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/421/2010
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 3 listopada 2010 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 1 — 80 — Poz. 9, 10

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII/421/2010
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 3 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu

Po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w 
dniach od 23 czerwca 2010 r. do 15 lipca 2010 roku do 
dnia 30 lipca 2010 r. uwag nie wniesiono.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/421/2010
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 3 listopada 2010 r.

Tytuł

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania.

W obszarze planu nie występują inwestycje z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy.
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 UCHWAŁA Nr XXXII/422/2010

Rady Gminy Przodkowo

 z dnia 3 listopada 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentów wsi Przodkowo, część działki Nr 134/7 w gminie Przodkowo.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmia-
nami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. 
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), na wniosek 
Wójta Gminy Przodkowo Rada Gminy Przodkowo uchwala, 
co następuje:

§ 1

  Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego fragmentów wsi Przodkowo części 
działki Nr 134/7 we wsi Przodkowo, uchwalonego uchwałą 
Nr XVII/184/2000 Rady Gminy Przodkowo z dnia 31 sierpnia 
2000 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Pomorskiego nr 105, poz 690 z dnia 13 listopada 
2000 roku. Zmiana polega na uściśleniu zapisów ustaleń 
planu.

§ 2

  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Przodkowo dotyczącego części działki 
Nr 134/7 we wsi Przodkowo odnosi się do zmiany ustaleń 
planu zawartych w § 1 pkt 3, dotyczących „zasad obsługi 
infrastruktury technicznej – odprowadzenia ścieków sani-
tarnych”:

1. zapis: „ odprowadzenie ścieków sanitarnych do ka-
nalizacji sanitarnej z oczyszczalnią w Przodkowie, do 
czasu wybudowania oczyszczalni wyklucza się sto-
sowanie jakichkolwiek rozwiązań tymczasowych”;

2. zmienić na zapis - „etapowo, do czasu realizacji 
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się od-
prowadzanie ścieków do zbiorników szczelnych 
bezodpływowych, z udokumentowaniem wywozu 
ścieków na oczyszczalnię; z chwilą wykonania kana-
lizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzględnie zlikwidować, 
a budynki podłączyć do kanalizacji sanitarnej”.

§ 3

  Niniejsza uchwała jest integralną częścią uchwały 

podstawowej Nr uchwałą Nr XVII/184/2000 Rady Gminy 
Przodkowo z dnia 31 sierpnia 2000 roku opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 
nr 105, poz 690 z dnia 13 listopada 2000 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentów wsi Przodkowo, części działki 
Nr 134/7, w gm. Przodkowo.

§ 4

  Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik 
mapowy Nr 1.

§ 5

  Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Przodkowo. Zobowiązuje się Wójta Gminy Przod-
kowo do:

1. niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Woje-
wodzie Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Pomorskiego wraz z 
dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności 
z prawem,

2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 
dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przodkowie 
oraz publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią 
grafi czną na stronie internetowej gminy,

3. umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich 
wypisów i wyrysów,

4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych,
5. przekazania staroście kopię niniejszej uchwały.

§ 6

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego, za wyjątkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodzą w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady
Franciszek Rzeszewicz
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