
Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 160 — 12137 —

3015

 UCHWAŁA Nr XXXIX/307/2009

Rady Miejskiej w Skarszewach

 z dnia 8 października 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Bolesławo-

wo w gminie Skarszewy.

  Na podstawie art. 14 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. nr 80 z 11. 07. 2003 r.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j.: Dz. 
U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591z późn. zm.)

§ 1

1. Uchwala się zmianę Miejscowego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego, fragmentu wsi Bolesławowo, 
w gminie Skarszewy, dotyczącego obszaru cz. działki 
nr 66/1, 67/8, 67/9, uchwalonego uchwałą nr VI/50/07 
Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 05 kwietnia 
2007 r. i opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Pom. nr 115, 
poz. 1968.

§ 2

  Zmiana polega na zmianie terenu pod zabudowę wie-
lorodzinną na teren sportu i rekreacji. W karcie terenu do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nr 2 usuwa się symbol MW – zabudowa wielorodzinna 
i wprowadza się symbol US – teren sportu i rekreacji. 
Usuwa się punkt 6.2 parametry i wskaźniki zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu MW i wprowadza się punkt 6.2 
parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu US

a) teren US przeznacza się na urządzenia sportowe i 
place zabaw dla dzieci

b) dopuszcza się zabudowę na potrzeby obsługi terenu 
US, np. magazyn na sprzęt sportowy

c) rodzaj zabudowy: zabudowa niska, parterowa. Ro-
dzaju dachu nie określa się.

d) linia zabudowy; 6,0m od granicy jezdni drogi KD1 i 
5,0m od linii energetycznej SN.

§ 3

  Na rysunku planu zamienia się symbol MW na symbol 
US i likwiduje nieprzekraczalne linie zabudowy przy drodze 
KDW.
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§ 4

  Integralną częścią uchwały jest:
1. Rysunek planu zał. nr 1
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

zał. nr 2
3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji należących do zadań własnych 
gminy zał. nr 3

§ 5

1. Zobowiązuje się Burmistrza Skarszew do:
1. niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Po-

morskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku 
w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Pomorskiego.

2. przekazania kopii niniejszej uchwały staroście, nie 
później niż w dniu ich wejścia w życie

3. publikacji odpisu niniejszej uchwały na stronie inter-
netowej Gminy Skarszewy

4. umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 
dokumentów, przedstawiających plan i wydawania 
z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, 
potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach 
określonych w art. 30 ust. 1 i 2 wymienionej ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 6

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Flis



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 160 — 12138 —

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXXIX/307/2009 
Rady Miejskiej w Skarszewach 
z dnia 08 października 2009 r. 

Poz. 3015



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 160 — 12139 —

Załącznik nr 2

Załącznik do uchwały nr XXXIX/307/2009 Rady Miejskiej 
w Skarszewach z dnia 08 października 2009 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmentu wsi Bolesławowo w gminie 
Skarszewy.
W ustawowym terminie nie wpłynęła żadna uwaga do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu wsi Bolesławowo w gminie Skarszewy.

Załącznik nr 3

Załącznik do uchwały nr XXIX/307/2009 Rady Miejskiej 
w Skarszewach z dnia 08 października 2009 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmentu wsi Bolesławowo w gminie 
Skarszewy.
W zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu wsi Bolesławowo w gminie Skar-
szewy nie zostały zapisane żadne inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy.

3016

 UCHWAŁA Nr XXXIX/308/2009

Rady Miejskiej w Skarszewach

 z dnia 8 października 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Bożepole 

Królewskie w gminie Skarszewy.

  Na podstawie art. 14 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. nr 80 z 11. 07. 2003 r.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j.: Dz. 
U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591z późn. zm.)

§ 1

1. Uchwala się zmianę Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego, fragmentów wsi: 
Bożepole Królewskie dz. nr 130/23, 130/24, 130/25, 
dz. nr 130/29(część), dz. nr 237/1, dz. nr 236/4. Bolesła-
wowo dz. nr 209, Czarnocin dz. nr 237/1, Kamierowskie 
Piece, dz. nr 82/1, 83, 84, 85/3, 88/3 na terenie gminy 
Skarszewy, uchwalonego uchwałą nr XXIV/238/01 Rady 
Miejskiej w Skarszewach z dnia 06 marca 2001 r. i opub-
likowanego w Dz. Urz. Woj. Pom. nr 30, poz. 317.

§ 2

  Zmiana dotyczy fragmentu wsi Bożepole Królewskie, 
dz. nr 130/23, 130/24, 130/25.
  Zmiana polega na zmianie na rysunku planu zał. nr 1, 
ilości działek z dwóch na trzy działki.  
  Przywraca się istniejący podział. Likwiduje się zapis; 
linie podziału wewnętrznego – istniejące do likwidacji.
  W karcie terenu do Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego nr 1 zmienia się w pkt 6. warunki 
urbanistyczne a/ilość działek: na trzy działki b/powierzchnia 
działek: jak w stanie istniejącym.

§ 3

1. Integralną częścią uchwały jest:

1. Rysunek planu zał. nr 1
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag. 

zał. nr 2
3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji należących do zadań własnych 
gminy zał. nr 3

§ 4

1. Zobowiązuje się Burmistrza Skarszew do:
1. niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Po-

morskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku 
w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Pomorskiego.

2. przekazania kopii niniejszej uchwały staroście, nie 
później niż w dniu ich wejścia w życie

3. publikacji odpisu niniejszej uchwały na stronie inter-
netowej Gminy Skarszewy

4. umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 
dokumentów, przedstawiających plan i wydawania 
z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, 
potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach 
określonych w art. 30 ust. 1 i 2 wymienionej ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 5

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego.

 Przewodniczący Rady
Andrzej Flis
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