
UCHWAŁA NR XLIX/535/2014
RADY GMINY KROKOWA

z dnia 8 września 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Odargowo w gminie Krokowa

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 2013r. poz. 594 z późn. zm. ) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm. ) oraz uchwały
Nr XXXII/355/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 27.03.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Odargowo w gminie Krokowa
Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje :

§ 1. Po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krokowa” , uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Odargowo w gminie Krokowa zatwierdzonego uchwałą

nr XVII/77/2007 Rady Gminy Krokowa z dnia 19 października 2007 r. (pub. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego, 
dnia 7 kwietnia 2008 r. Nr 25, poz. 729).

§ 2. Integralną częścią uchwały jest:

1) Załącznik nr 1 do uchwały stanowiący załącznik graficzny w skali 1:500;

2) Załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) Załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. 1. zastępuje się w części załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/77/2007 Rady Gminy Krokowa z dnia 
19 października 2007 r. nowym załącznikiem graficznym zawierającym rysunek planu w skali 1:500 
stanowiącym obszar w granicach objętych niniejsza uchwała. Pozostała część załącznika nr 1 stanowiącego 
załącznik graficzne do uchwały nr XVII/77/2007 Rady Gminy Krokowa z dnia 19 października 2007 r. 
pozostaje bez zmian.

2. Pozostałe ustalenia planu zatwierdzonego uchwałą nr XVII/77/2007 Rady Gminy Krokowa z dnia 
19 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Odargowo w gminie Krokowa (pub. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego, dnia 7 kwietnia 2008 r. Nr 25, poz. 729) 
pozostają bez zmian.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21 października 2014 r.

Poz. 3515



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Piontek
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/535/2014

Rady Gminy Krokowa

z dnia 8 września 2014 r.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/535/2014

Rady Gminy Krokowa

z dnia 8 września 2014 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/535/2014
Rady Gminy Krokowa

z dnia 8 września 2014 r.
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