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180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r.: Nr 70, poz. 416; 
Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; z 2009 r.: Nr 6, poz. 33; 
Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 219, poz. 1705; z 2010 
r.: Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 127, poz. 857; Nr 148, 
poz. 991; Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 
40 ust. 1 oraz art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.Nr 
142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62, 
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 
1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 
r.: Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.: Nr 172, 
poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17, poz. 128; Nr 
181, poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; 
Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 
1458; z 2009 r.: Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 
r.: Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, 
poz. 675), Rada Gminy Damnica uchwala, co następuje:

§ 1

  Zmienia się treść:
— ust. 2 w § 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr V/18/11 

Rady Gminy Damnica z dnia 27.01.2011r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych 
prowadzonych na terenie gminy Damnica oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, 
który otrzymuje brzmienie: „Nadpłacona kwota dotacji 
podlega zwrotowi na konto Urzędu Gminy w terminie 
do 31 stycznia następnego roku budżetowego. Od nad-
płat przekazanych po upływie tego terminu pobiera się 
odsetki liczone, jak od zaległości podatkowych.”;

— ust. 1 i 2 w § 2 załącznika nr 1 do Uchwały Nr V/18/11 
Rady Gminy Damnica z dnia 27.01.2011r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych 
prowadzonych na terenie gminy Damnica oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, 
które otrzymują brzmienie: „1. Niepubliczne przed-
szkola otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu 
Gminy Damnica w wysokości 75% wydatków bieżą-
cych ponoszonych w przedszkolach publicznych w 
przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia 
niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przed-
szkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę sa-
morządu terytorialnego. 2. Dotacja dla niepublicznych 
punktów przedszkolnych przysługuje w wysokości 40% 
wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w 
przedszkolu publicznym, prowadzonym przez Gminę, z 
tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie 
niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego 
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego.”

§ 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dam-
nica.

§ 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
morskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Damnica

Włodzimierz Kisiel
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 UCHWAŁA Nr X/50/2011
Rady Gminy Kosakowo
 z dnia 8 czerwca 2011 r.

 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego części wsi Pogórze,  
w zakresie działki Nr 78/74.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1 i art. 
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 
717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337, z 2007, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 
2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 
1 oraz art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; 
zm. 2004 nr 6, poz. 41, nr 141, poz. 1492; z 2005r nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 
225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. 
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474 i Nr 106, poz. 675) Rada 
Gminy Kosakowo na wniosek Wójta Gminy Kosakowo 
uchwala, co następuje:

Rozdział I
Ustalenia podstawowe.

§ 1

1. Stwierdza się zgodność projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Po-
górze, w zakresie działki nr 78/74 z ustaleniami Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego gminy Kosakowo uchwalonego uchwałą 
Rady Gminy Kosakowo Nr XXI/49/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku.

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części wsi Pogórze, w zakresie 
działki nr 78/74, w granicach opracowania oznaczonych 
na rysunku planu – załączniku nr 1 do uchwały.

3. Integralną część niniejszej uchwały stanowi:
1) Załącznik nr 1 w skali 1: 2000 w zakresie określonym 

w uchwale i na rysunku,
2) Załącznik nr 2 – rozpatrzenie uwag przez Radę Gminy 

wniesionych podczas wyłożenia zmiany planu,
3) Załącznik nr 3 – realizacja zadań należących do samo-

rządu gminnego wynikających z uchwalenia zmiany 
planu.
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§ 2

  Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek 

stanowiący załącznik graiczny nr 1 do niniejszej 
uchwały,

2) terenie – rozumie się przez to teren o określonym w 
planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku zmia-
ny planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony 
symbolem literowym.

§ 3

1. Celem regulacji zawartych w zmianie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest:
1) ustalenie przeznaczenia terenów pod określone 

funkcje,
2) ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształto-

wania przestrzeni publicznych,
3) określenie szczegółowych warunków zagospodaro-

wania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy,

4) ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

5) ustalenie stawek procentowych, na podstawie, 
których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

2. W granicach planu nie występują:
1) tereny górnicze,
2) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,

3) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi,
3. W granicach planu nie ustala się lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, o której mowa w przepisach art. 2 
ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

§ 4

  Ustala się funkcję terenu dla obszaru objętego planem 
– teren ulicy wewnętrznej - komunikacja, oznaczona sym-
bolem KDW.

§ 5

1. Ustala się, że w liniach rozgraniczających ulicy KDW 
poza pasem jezdni, obszar może być wyposażony w 
systemy infrastruktury technicznej oraz urządzenia 
techniczne z nimi związane dla sieci:
a) elektroenergetycznej przesyłowej i oświetleniowej,
b) wodociągowej,
c) kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
d) światłowodów i sieci telefonicznej.

2. Adaptuje się istniejące sieci infrastruktury technicznej 
znajdujące się w liniach rozgraniczających ulicy oraz 
dopuszcza się ich budowę i modernizację.

3. Nowe linie elektrotechniczne niskiego i średniego na-
pięcia oraz telefoniczne muszą być skablowane.

Rozdział II
Ustalenia szczegółowe.

§ 6
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KARTA"TERENU"
"
1."OZNACZENIE"LITEROWE"KDW""""""""""""""""""""""""""""2."POWIERZCHNIA"0.31"ha"
3."KLASA"I"NAZWA"ULICY"

"
KDW""

"

"
"vgtgp"wnke{"ygyp vt¦pgl

4."PARAMETRY"I"WYPOSA ENIE"
3+"u¦gtqmq "y"nkpkcej"tq¦itcpke¦cl e{ej<"32"o."
4+"rt¦gmtÂl<"lgfpc"lg¦fpkc."fyc"rcu{"twejw."
5+"fquv rpq "fq"vgtgpÂy"rt¦{ngi {ej<"dg¦"qitcpke¦g ."
6+"y{rquc gpkg<"ejqfpkm"
5."POWI ZANIA"Z"UK ADEM"ZEWN TRZNYM"
rqrt¦g¦"umt¦{ qycpkg"¦"wnkecok"7;/MN."92"MF"q¦pce¦qp{ej"y"Wejycng"PT"ZK178129"TCF["IOKP["
MQUCMQYQ"¦"fpkc"3;"nkrec"4229"tqmw"y"urtcykg"okglueqygiq"rncpw"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq"e¦ ek"yuk"RqiÂt¦g"io0"Mqucmqyq"
6."ZASADY"OCHRONY"DZIEDZICTWA"KULTUROWEGO,"ZABYTK̋W,"KRAJOBRAZU"
KULTUROWEGO"ORAZ"D̋BR"KULTURY"WSP̋ CZESNEJ"
pkg"fqv{e¦{"
7."ZASADY"OCHRONY" RODODWISKA"I"PRZYRODY"
3+"yqf{"qrcfqyg"ur {ycl eg"¦"vgtgpÂy"wvyctf¦qp{ej"k"¦cpkge¦{u¦e¦qp{ej"y{ocicl "
rqfe¦{u¦e¦gpkc"y"uvqrpkw"¦crgypkcl e{o"urg pkgpkg"y{ocic "qdqyk ¦wl e{ej"rt¦grkuÂy""
"4+"tgcnk¦celc"¦crkuÂy"rncpw"pkg"oq g"pctwu¦c "rt¦grkuÂy"Tq¦rqt¦ f¦gpkc"Okpkuvtc" tqfqykumc"¦"fpkc"
4:"yt¦g pkc"4226"t0"y"urtcykg"icvwpmÂy"f¦kmq"y{uv rwl e{ej"¦ykgt¦ v"qdl v{ej"qejtqp "*F¦0"W0"Pt"
442."rq¦0"4459+"qtc¦"Tq¦rqt¦ f¦gpkc"Okpkuvtc" tqfqykumc"¦"fpkc";"nkrec"4226"t0"y"urtcykg"icvwpmÂy"
f¦kmq"y{uv rwl e{ej"it¦{dÂy"qdl v{ej"qejtqp "*F¦0"W0"Pt"38:."rq¦0"3987+"qtc¦"wuvcy{"¦"fpkc"43"
ukgtrpkc"3;;9"t0"q"qejtqpkg"¦ykgt¦ v"*F¦0"W0"¦"4225"t."pt"328"rq¦03224+""
"5+"y"egnw"qitcpke¦gpkc"k"¦crqdkgicpkc"pgicv{yp{ej"qff¦kc {yc "pc" tqfqykumq"yumc¦cpg"lguv<""
"c+"rt¦grtqycf¦gpkg"oqpkvqtkpiw"¦cuk iw"rt¦guvt¦gppgiq"rnceÂy"dwfqy{"qtc¦"rqtgcnk¦ce{lpgl"
cpcnk¦{"umwvge¦pq ek"qejtqp{"itwpvÂy"k"yÂf"*rtcykf qyc"iqurqfctmc"qfrcfcok."u{uvgo"
wpkgu¦mqfnkykcpkc" ekgmÂy+."qejtqp{"cmwuv{e¦pgl"k"cgtqucpkvctpgl.""
"d+"y e¦gpkg"y"rq fcp "¦"rwpmvw"gmqnqike¦pgiq"hqto "rt¦grtqycf¦gpkc"kpyguv{elk"k"tgcnk¦qycpkc"
f¦kc cnpq ek"¦cucf "pclngru¦{ej"fquv rp{ej"vgejpkm"*y{u¦e¦giÂnpkqp "y"wuvcykg"Rtcyq"qejtqp{"
tqfqykumc+=""
"e+"wvt¦{ocpkg"qrv{ocnp{ej"yctwpmÂy"hwpmelqpqycpkc"rncew"dwfqy{."tq¦wokcp{ej"o0kp0"lcmq"
qitcpke¦cpkg"fq"y{ocicpgiq"okpkowo"ykgnmq ek"vgtgpÂy"dwfqy{."urtcyp{"urt¦ v"vgejpke¦p{."
iqurqfctqycpkg"rqyuvcl e{ok"qfrcfcok"pkgrqyqfwl eg"¦cpkge¦{u¦e¦g "yÂf"k"itwpvw."
okpkocnk¦cel "tqdÂv"rqyqfwl e{ej"¦pce¦p{"y¦tquv"¦cpkge¦{u¦e¦g "gokvqycp{ej"fq"cvoquhgt{"qtc¦"
jc cuw"pc"vgtgpcej"rt¦gmu¦vc eg =""
"f+"mqorgpucelk"rqvgpelcnp{ej"uvtcv"rt¦{tqfpke¦{ej."urqyqfqycp{ej"tgcnk¦cel "¦cfc "dwfqyncp{ej"
e¦{"oqfgtpk¦ce{lp{ej."rqrt¦g¦"pcucf¦gpkc"tq nkppq ek"cwvqejvqpke¦pgl"pc"¦fgitcfqycp{ej"
rqykgt¦ejpkcej."y{mqt¦{uvcpkg"cmv{ypgl"dkqnqike¦pkg"yctuvy{"ingd{"¦"y{mqrÂy"dwfqyncp{ej"fq"
vyqt¦gpkc"vgtgpÂy"¦kgnqp{ej.""
"g+"¦cuvquqycpkg"vcmkej"tq¦yk ¦c "vgejpke¦p{ej."vgejpqnqike¦p{ej"k"qticpk¦ce{lp{ej."mvÂtg"qitcpke¦ "
pgicv{yp{"yr {y"pc" tqfqykumq0"
8."SPOSOBY"I"TERMINY"TYMCZASOWEGO"ZAGOSPODAROWANIA"TERENU"
fqrwu¦e¦c"uk "v{oe¦cuqyg"¦ciqurqfctqycpkg"vgtgpw"
9."ZASADY"KSZTA TOWANIA"PRZESTRZENI"PUBLICZNYCH"
3+"oc c"ctejkvgmvwtc<"fqrwu¦e¦c"uk .""
4+"v{oe¦cuqyg"qdkgmv{"wu wiqyq/jcpfnqyg<"fqrwu¦e¦c"uk "qdkgmv{"uvcpqyk eg"vtcf{e{lpg"
y{rquc gpkg"wnke."pr0<"mkqumk"¦"rtcu ."rwpmv{"urt¦gfc {"dkngvÂy."dwfmk"vgnghqpke¦pg."ykcv{"
rt¦{uvcpmqyg."pq pkmk"tgmncoqyg."y"v{o"tÂypkg "pc"nqmcnk¦celcej"v{oe¦cuqy{ej.""
5+"wt¦ f¦gpkc"vgejpke¦pg<"fqrwu¦e¦c"uk .""
6+"¦kgng <"fqrwu¦e¦c"uk ""
7+"tgmnco{"yqnpquvql eg<"¦cdtcpkc"uk "
10."STAWKA"PROCENTOWA"
pkg"fqv{e¦{"
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KARTA"TERENU"
"
1."OZNACZENIE"LITEROWE"KDW""""""""""""""""""""""""""""2."POWIERZCHNIA"0.31"ha"
3."KLASA"I"NAZWA"ULICY"

"
KDW""

"

"
"vgtgp"wnke{"ygyp vt¦pgl

4."PARAMETRY"I"WYPOSA ENIE"
3+"u¦gtqmq "y"nkpkcej"tq¦itcpke¦cl e{ej<"32"o."
4+"rt¦gmtÂl<"lgfpc"lg¦fpkc."fyc"rcu{"twejw."
5+"fquv rpq "fq"vgtgpÂy"rt¦{ngi {ej<"dg¦"qitcpke¦g ."
6+"y{rquc gpkg<"ejqfpkm"
5."POWI ZANIA"Z"UK ADEM"ZEWN TRZNYM"
rqrt¦g¦"umt¦{ qycpkg"¦"wnkecok"7;/MN."92"MF"q¦pce¦qp{ej"y"Wejycng"PT"ZK178129"TCF["IOKP["
MQUCMQYQ"¦"fpkc"3;"nkrec"4229"tqmw"y"urtcykg"okglueqygiq"rncpw"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq"e¦ ek"yuk"RqiÂt¦g"io0"Mqucmqyq"
6."ZASADY"OCHRONY"DZIEDZICTWA"KULTUROWEGO,"ZABYTK̋W,"KRAJOBRAZU"
KULTUROWEGO"ORAZ"D̋BR"KULTURY"WSP̋ CZESNEJ"
pkg"fqv{e¦{"
7."ZASADY"OCHRONY" RODODWISKA"I"PRZYRODY"
3+"yqf{"qrcfqyg"ur {ycl eg"¦"vgtgpÂy"wvyctf¦qp{ej"k"¦cpkge¦{u¦e¦qp{ej"y{ocicl "
rqfe¦{u¦e¦gpkc"y"uvqrpkw"¦crgypkcl e{o"urg pkgpkg"y{ocic "qdqyk ¦wl e{ej"rt¦grkuÂy""
"4+"tgcnk¦celc"¦crkuÂy"rncpw"pkg"oq g"pctwu¦c "rt¦grkuÂy"Tq¦rqt¦ f¦gpkc"Okpkuvtc" tqfqykumc"¦"fpkc"
4:"yt¦g pkc"4226"t0"y"urtcykg"icvwpmÂy"f¦kmq"y{uv rwl e{ej"¦ykgt¦ v"qdl v{ej"qejtqp "*F¦0"W0"Pt"
442."rq¦0"4459+"qtc¦"Tq¦rqt¦ f¦gpkc"Okpkuvtc" tqfqykumc"¦"fpkc";"nkrec"4226"t0"y"urtcykg"icvwpmÂy"
f¦kmq"y{uv rwl e{ej"it¦{dÂy"qdl v{ej"qejtqp "*F¦0"W0"Pt"38:."rq¦0"3987+"qtc¦"wuvcy{"¦"fpkc"43"
ukgtrpkc"3;;9"t0"q"qejtqpkg"¦ykgt¦ v"*F¦0"W0"¦"4225"t."pt"328"rq¦03224+""
"5+"y"egnw"qitcpke¦gpkc"k"¦crqdkgicpkc"pgicv{yp{ej"qff¦kc {yc "pc" tqfqykumq"yumc¦cpg"lguv<""
"c+"rt¦grtqycf¦gpkg"oqpkvqtkpiw"¦cuk iw"rt¦guvt¦gppgiq"rnceÂy"dwfqy{"qtc¦"rqtgcnk¦ce{lpgl"
cpcnk¦{"umwvge¦pq ek"qejtqp{"itwpvÂy"k"yÂf"*rtcykf qyc"iqurqfctmc"qfrcfcok."u{uvgo"
wpkgu¦mqfnkykcpkc" ekgmÂy+."qejtqp{"cmwuv{e¦pgl"k"cgtqucpkvctpgl.""
"d+"y e¦gpkg"y"rq fcp "¦"rwpmvw"gmqnqike¦pgiq"hqto "rt¦grtqycf¦gpkc"kpyguv{elk"k"tgcnk¦qycpkc"
f¦kc cnpq ek"¦cucf "pclngru¦{ej"fquv rp{ej"vgejpkm"*y{u¦e¦giÂnpkqp "y"wuvcykg"Rtcyq"qejtqp{"
tqfqykumc+=""
"e+"wvt¦{ocpkg"qrv{ocnp{ej"yctwpmÂy"hwpmelqpqycpkc"rncew"dwfqy{."tq¦wokcp{ej"o0kp0"lcmq"
qitcpke¦cpkg"fq"y{ocicpgiq"okpkowo"ykgnmq ek"vgtgpÂy"dwfqy{."urtcyp{"urt¦ v"vgejpke¦p{."
iqurqfctqycpkg"rqyuvcl e{ok"qfrcfcok"pkgrqyqfwl eg"¦cpkge¦{u¦e¦g "yÂf"k"itwpvw."
okpkocnk¦cel "tqdÂv"rqyqfwl e{ej"¦pce¦p{"y¦tquv"¦cpkge¦{u¦e¦g "gokvqycp{ej"fq"cvoquhgt{"qtc¦"
jc cuw"pc"vgtgpcej"rt¦gmu¦vc eg =""
"f+"mqorgpucelk"rqvgpelcnp{ej"uvtcv"rt¦{tqfpke¦{ej."urqyqfqycp{ej"tgcnk¦cel "¦cfc "dwfqyncp{ej"
e¦{"oqfgtpk¦ce{lp{ej."rqrt¦g¦"pcucf¦gpkc"tq nkppq ek"cwvqejvqpke¦pgl"pc"¦fgitcfqycp{ej"
rqykgt¦ejpkcej."y{mqt¦{uvcpkg"cmv{ypgl"dkqnqike¦pkg"yctuvy{"ingd{"¦"y{mqrÂy"dwfqyncp{ej"fq"
vyqt¦gpkc"vgtgpÂy"¦kgnqp{ej.""
"g+"¦cuvquqycpkg"vcmkej"tq¦yk ¦c "vgejpke¦p{ej."vgejpqnqike¦p{ej"k"qticpk¦ce{lp{ej."mvÂtg"qitcpke¦ "
pgicv{yp{"yr {y"pc" tqfqykumq0"
8."SPOSOBY"I"TERMINY"TYMCZASOWEGO"ZAGOSPODAROWANIA"TERENU"
fqrwu¦e¦c"uk "v{oe¦cuqyg"¦ciqurqfctqycpkg"vgtgpw"
9."ZASADY"KSZTA TOWANIA"PRZESTRZENI"PUBLICZNYCH"
3+"oc c"ctejkvgmvwtc<"fqrwu¦e¦c"uk .""
4+"v{oe¦cuqyg"qdkgmv{"wu wiqyq/jcpfnqyg<"fqrwu¦e¦c"uk "qdkgmv{"uvcpqyk eg"vtcf{e{lpg"
y{rquc gpkg"wnke."pr0<"mkqumk"¦"rtcu ."rwpmv{"urt¦gfc {"dkngvÂy."dwfmk"vgnghqpke¦pg."ykcv{"
rt¦{uvcpmqyg."pq pkmk"tgmncoqyg."y"v{o"tÂypkg "pc"nqmcnk¦celcej"v{oe¦cuqy{ej.""
5+"wt¦ f¦gpkc"vgejpke¦pg<"fqrwu¦e¦c"uk .""
6+"¦kgng <"fqrwu¦e¦c"uk ""
7+"tgmnco{"yqnpquvql eg<"¦cdtcpkc"uk "
10."STAWKA"PROCENTOWA"
pkg"fqv{e¦{"

11."SPOSOBY"ZAGOSPODAROWANIA"TEREN̋W"LUB"OBIEKT̋W"PODLEGAJ CYCH"OCHRONIE"
NA"PODSTAWIE"ODR BNYCH"PRZEPIS̋W
pkg"fqv{e¦{"
12."SZCZEG̋LNE"WARUNKI"ZAGOSPODAROWANIA"TEREN̋W"ORAZ"OGRANICZENIA"W"ICH""
U YTKOWANIU"
pkg"fqv{e¦{"

Rozdział III
Ustalenia końcowe.

§ 7

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

  Traci moc Uchwała Nr XI/56/07 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Pogórze gm. 
Kosakowo dla obszaru objętego niniejszą uchwałą.

§ 9

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Kosakowo

Mirosław Marek



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 119 — 13223 —

Załącznik nr 1
do uchwały nr X/50/2011
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 8 czerwca 2011 r.

Poz. 2401



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 119 — 13224 —

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/50/2011
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 8 czerwca 2011 r.

Dotyczy: Rozstrzygnięcia uwag wniesionych do pro-

jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Pogórze, w zakresie działki 
nr 78/74 zgodnie z art. 18 ust. 1,2 i 3 oraz art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 ze zmianami).

§ 1

  W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pogórze, 
w zakresie działki nr 78/74 do publicznego wglądu wraz z 
prognozą oddziaływania ustaleń planu na środowisko nie 
wniesiono żadnych uwag.

§ 2

  W związku z tym, że w wyznaczonym terminie, nie 
wniesiono żadnych uwag do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Po-
górze, w zakresie działki nr 78/74 Rada Gminy odstępuje 
od rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag.

Załącznik nr 3
do uchwały nr X/50/2011
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 8 czerwca 2011 r.

Dotyczy: Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych Gminy Kosakowo oraz 
o zasadach ich inansowania dla zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Pogórze, w zakresie działki nr 78/74 na podstawie art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami).

§ 1

  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Pogórze, w zakresie działki nr 78/74, 
nie rodzi kosztów na inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej obciążających budżet gminy.

§ 2

  W ramach procedury planistycznej na podstawie art. 
17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 ze zmianami) dla zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Pogórze, w 
zakresie działki nr 78/74, sporządzono prognozę skutków 
inansowych uchwalenia zmiany planu, z której wynika, 
że Gmina Kosakowo nie poniesie kosztów na inwestycje 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy. W związku z tym nie rozpatruje się rów-
nież zasad ich inansowania.

Poz. 2401, 2402

2402

 UCHWAŁA Nr IX/83/2011
Rady Gminy Krokowa
 z dnia 31 maja 2011 r.

 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”h” ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: z 2001 r.  
Nr 142 poz. 1591 z późno zmianami) Rada Gminy w Kro-
kowej uchwala, co następuje:

§ 1

  Zatwierdza się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krokowej, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2

  T rac i  moc  uchwała  Rady  Gminy  Krokowa  
Nr XXXIIl304/205 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie zmia-
ny statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Krokowej.

§ 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kro-
kowa

§ 4

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2011 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy

Zygmunt Piontek

Załącznik
do uchwały nr IX/83/2011
Rady Gminy Krokowa
z dnia 31 maja 2011 r.

STATUT 
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

W KROKOWEJ

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej 
zwany dalej „Ośrodkiem Pomocy” działa na podstawie 


