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   Załącznik nr 2 
   do Uchwały Nr XLVI/254/2010
   Rady Miejskiej w Skórczu

     z dnia 12 października 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla części miasta Skórcz

W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu tj. od 27 kwietnia do 27 maja 2010 r. oraz w ter-
minie nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu 
wyłożenia projektu planu tj. do 11 czerwca 2010 r. wpły-
nęła uwaga Pana Janusza Wódkowskiego (data wpływu 
14.05.2010 r.), która została rozstrzygnięta w sposób 
uwzględniający podział działek znajdujących się na tere-
nach 05 U,P i 06 U,P na działki o powierzchni mniejszej 
niż 5000 m2 tj. o powierzchni minimalnej 2000m2.

W okresie ponownego wyłożenia projektu planu do 
publicznego wglądu tj. od 10 czerwca do 2 lipca 2010 r. 
oraz w terminie nie krótszym niż 14 dni  

od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu 
tj. do 19 lipca 2010 r. nie wpłynęły żadne uwagi.

   Załącznik nr 3 
   do Uchwały Nr XLVI/254/2010
   Rady Miejskiej w Skórczu

     z dnia 12 października 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

dla części miasta Skórcz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zmian.) art. 7 ust. 
1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. 
zmian.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z 2009 r.), Rada 
Miasta Skórcz rozstrzyga co następuje:
1. Na obszarze objętym wyżej wymienionym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
się inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i 
drogowej, które należą do zadań własnych gminy;

2. Inwestycje wymienione w pkt 1 są zadaniem własnym 
gminy i będą realizowane;
a) z budżetu gminy,
b) przy współfinansowaniu ze środków NFOŚ i GW i 

WFOŚ i GW,
c) przy współfinansowaniu z funduszy strukturalnych 

UE,
d) w ramach partnerstwa PUBLICZNO-PRYWATNE-

GO,
e) z innych źródeł.

3. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych 
inwestycji.
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 UCHWAŁA Nr XLIX/376/2010

Rady Miasta Jastarni

 z dnia 27 października 2010 r.

 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wersji elektronicznej uchwały Rady Miasta Jastarni            

Nr XLV/334/2010 z dnia 16.06.2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Ceynowy, Portowej i Mickiewicza, opublikowanej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 118 poz. 2291 z dnia 24-09-2010 r.,

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust 2 pkt 5, art. 
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Jastarni 
uchwala, co następuje:

§ 1

Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w wersji elek-
tronicznej uchwały Rady Miasta Jastarni Nr XLV/334/2010 
z dnia 16.06.2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego frag-
mentu miasta Jastarni w rejonie ulic Ceynowy, Portowej 
i Mickiewicza, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego Nr 118 poz. 2291 z dnia 
24-09-2010 r. polegającej na błędnym określeniu ilości 
kondygnacji w karcie terenu Nr 7 w pkt 8 ppkt 8.6., który 
brzmi:
8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenów

8.6. Wysokość zabudowy: do wysokości budynku przy 
ul. Portowej 39, do trzech kondygnacji, w tym pod-
dasze użytkowe i wprowadza się prawidłowy zapis, 
widniejący w oryginale uchwały

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenów

8.6. Wysokość zabudowy: do wysokości budynku przy 
ul. Portowej 39, do czterech kondygnacji, w tym pod-
dasze użytkowe

 Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian

§ 2

Niniejsza uchwała stanowi integralną część uchwały 
Nr XLV/334/2010 z dnia 16.06.2010 r. w sprawie uchwa-
lenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic 
Ceynowy, Portowej i Mickiewicza

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jastarni.

§ 4

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 
14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym

Przewodnicząca 
Rady Miasta Jastarni

Elżbieta Budzisz


