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 UCHWAŁA Nr XV/102/11

Rady Miasta Kościerzyna

 z dnia 24 sierpnia 2011 r.

 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/511/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwa-

lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między 

trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni, oraz granicami miasta.

  Na podstawie: art. 20 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, 
art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego 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 (j.t. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). Rada Miasta 
Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna 
uchwala, co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Kościerzyna” uchwala się uchwałę zmieniającą uchwałę 
Nr LXVI/511/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listo-
pada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w północnej części miasta między trakcją kolejową do 
Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni, oraz granicami 
miasta (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 
11 lutego 2011 r. Nr 17, poz. 626).

§ 2

1. W uchwale Nr LXVI/511/10 Rady Miasta Kościerzyna z 
dnia 3 listopada 2010 r. się wprowadza się następujące 
zmiany:
1) „po § 40 dodaje się § 40a w brzmieniu: „Ustalenia 

szczegółowe dla terenu 05.KD.L 1. Przeznaczenie te-
renu: gminna droga klasy L (lokalna) w terenie zabu-
dowanym. 2. Parametry i wyposażenie: 1) szerokość: 
w liniach rozgraniczających minimum 12m, zgodnie 
z rysunkiem planu; 2) przekrój drogi: 1x2 tj. droga 
jednojezdniowa, dwupasowa; 3) szerokość pasów 
ruchu: minimalnie 2,5m; 4) elementy wyposażenia: 
a) chodnik obustronnie, b) dopuszcza się lokalizację 
ścieżki rowerowej w liniach rozgraniczających; 5) 

dostępność: poprzez skrzyżowania skanalizowane 
i zwykłe. 3. Inne ustalenia: 1) zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody: obowiązuje odprowadzenie 
wód opadowych do kanalizacji deszczowej. 2) teren 
znajduje się w obszarze zewnętrznej strefy ochronny 
pośredniej ujęcia wody oznaczonej odpowiednim 
symbolem na rysunku planu. W granicach strefy obo-
wiązują zakazy i nakazy zgodnie ze stosowną decyzją 
wojewody pomorskiego. 4. Stawka procentowa: nie 
dotyczy dla terenu elementarnego 05.KD.L.”.”

2) w § 41 zmienia się tytuł nadając mu brzmienie: 
„Ustalenia szczegółowe dla terenu 06.KD.L”.

2. Pozostałe ustalenia planu zatwierdzonego uchwałą nr 
LXVI/511/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopa-
da 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w północnej części miasta między trakcją kolejową do 
Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni, oraz granicami 
miasta, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 
z dnia 11 lutego 2011 r. Nr 17, poz. 426, pozostają bez 
zmian.

3. Załącznik nr 1, 2 i 3 do uchwały nr LXVI/511/10 Rady 
Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w północnej części 
miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją 
kolejową do Gdyni, oraz granicami miasta, opubliko-
wanego w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 11 lutego 
2011 r. Nr 17, poz. 426, pozostają bez zmian.

§ 3

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

 Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna

Piotr Słomiński
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 UCHWAŁA Nr 103/VI/2011

Rady Miejskiej w Miastku

 z dnia 25 listopada 2011 r.

 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591, zm.: Dz. U. 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 i Nr 116 poz. 1203, 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, z 2009 r. Nr 

52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 143 i Nr 
106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679 i Nr 
134 poz. 777) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 
969 ze zm.), w związku z komunikatem Prezesa GUS z dnia 
19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (Mon. 
Pol. Nr 95, poz. 969) - Rada Miejska w Miastku uchwala, 
co następuje:


