
Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 32 — 2178 —

II. Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi 

i prywatnymi umów na współfi nansowanie zapisanych 

w planie fi nansowym przedsiCwziCć bCd>cych podstaw> 

budowy montacy fi nansowych niezbCdnych do realizacji 

inwestycji.

III. Zapewnienie finansowania programów lokalnych, 

w takim stopniu, aby miasto posiadało udział własny 

niezbCdny do ubiegania siC o Wrodki pomocowe.

IV. Wsparcie finansów gminy Wrodkami zewnCtrznymi 

(kredytami, pocyczkami, dotacjami, emisj> obligacji), 

w celu zapewnienia Wrodków na szczególnie kosztowne 

w realizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury tech-

nicznej i drogownictwa.

V. Linie elektroenergetyczne, ciepłoci>gi i gazoci>gi rea-

lizowane bCd> przez przedsiCbiorstwa energetyczne 

posiadaj>ce koncesje.
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UCHWAŁA Nr XXII/160/08

Rady Gminy Puck

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr XIX/119/08 Rady Gminy Puck z dnia 26 wrzeWnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi REKOWO GORNE 

W GMINIE PUCK (dla terenu oznaczonego symbolem B.30.MU).

  Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) w zwi>zku z art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 

r. nr 80 poz. 717 z póan. zm.), Rada Gminy Puck uchwala, 

co nastCpuje:

§ 1

  W treWci uchwały nr XIX/119/08 Rady Gminy Puck z dnia 

26 wrzeWnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego REKOWO 

GORNE W GMINIE PUCK (dla terenu oznaczonego symbolem 

B.30.MU), opublikowanej w Dzienniku UrzCdowym Woje-

wództwa Pomorskiego Nr 115 poz. 2748 z dnia 27.10.2008, 

dokonuje siC ponicszej zmiany polegaj>cej na sprostowa-

niu oczywistej omyłki pisarskiej w zapisie § 2 ust. 2 pkt 3), 

w czCWci odnosz>cej siC do zasad kształtowania zabudowy 

dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B.30.

MU, o treWci:

„– dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 

B.30.MU:

— lokalizacja budynków parterowych lub parterowych 

z poddaszem o maksymalnej wysokoWci do 10m, 

dachy dwuspadowe o spadku do 40 stopni, poziom 

posadowienia parteru do 0,50 cm powycej poziomu 

terenu w rejonie głównego wejWcia do budynku”,

  w sposób nastCpuj>cy:

1) zastCpuje siC czCWć zdania o treWci: „ dachy dwuspadowe 

o spadku do 40 stopni” na zapis prawidłowy: „dachy o 

spadku do 40 stopni”,

2) zastCpuje siC czCWć zdania o treWci: „ poziom posado-

wienia parteru do 0,50 cm powycej poziomu terenu” na 

zapis „ poziom posadowienia parteru do 0,50 m powycej 

poziomu terenu”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy Puck.

§ 3

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-

skiego.

Przewodnicz>cy

Rady Gminy

Kazimierz Czernicki
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UCHWAŁA Nr XX/188/2008

Rady Gminy Słupsk

z dnia 28 paadziernika 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płaszewko.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r o samorz>dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze 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 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441 orz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz na podstawie art. 

3 ust. 1, art. 5, art. 14 ust. 3 i 5, art. 15, art. 17, art. 20, art. 29, 

art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, ze zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 

45, poz. 319) oraz na podstawie uchwały nr VII/56/2007 Rady 

Gminy Słupsk z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie przyst>pienie 

do sporz>dzenia planu, Rada Gminy Słupsk po stwierdzeniu 

zgodnoWci z postanowieniami studium uwarunkowaM i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk, 

przyjCtego uchwał> nr XIX/188/2004 Rady Gminy Słupsk 

z dnia 30 grudnia 2004 r. uchwala, co nastCpuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

  Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego PŁASZEWKO, zwany dalej “planem”, dla obszaru, 

którego granice oznaczone s> na rysunku planu.
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