
Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 108 ! 8526 !

2138

 UCHWAŸA Nr XXXII/294/2009

Rady Gminy Szemud

 z dnia 27 kwietnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu zabudowy mieszkaniowej nr dziaŽki 376/6 we wsi Koleczkowo gm. Szemud uchwalonego uchwaŽ>                    

Nr XLIV/386/2002 z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Szemud.

  Na podstawie art. 14 ust. 8, art. 20, art. 29 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80 póz. 717 z 2003 r. z póan. zm.) oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>-

dzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z póan. 

zm.), na wniosek Wójta Gminy Szemud Rada Gminy Szemud, 

uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Uchwala siC zmianC miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zatwierdzonego uchwaŽ> Nr XLIV/386/2002 

z dnia 28 maja 2002 polegaj>c> na zmianie ustaleM planu 

zawartych w cytowanej uchwale w § 3 pkt 50 dotycz>cych wsi 

Koleczkowo dziaŽka nr 376/6 przeznaczonej pod zabudowC 

mieszkaniow> jednorodzinn> oznaczon> na rysunku planu 

symbolem MN.

  W zasadach zagospodarowania w punkcie: nieprzekraczal-

na linia zabudowy - skreWla zapis "nieprzekraczalna zabudowy 

od lasu 30,0 m# oraz na rysunku planu karta terenu 11-17 

skreWla siC zapis dotycz>cy linii podziaŽu wewnCtrznego.

§ 2

  PozostaŽe ustalenia planu zgodne z uchwaŽ> uchwalonego 

uchwaŽ> Nr XLIV/386/2002 z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Szemud.

§ 3

Zobowi>zuje siC Wójta Gminy Szemud do:

1. NiezwŽocznego przekazania niniejszej uchwaŽy Wojewodzie 

Pomorskiemu w celu ogŽoszenia jej w Dzienniku UrzCdo-

wym Województwa Pomorskiego wraz z dokumentacj> 

planistyczn> w celu oceny zgodnoWci z prawem.

2. Umieszczenia odpisu niniejszej uchwaŽy na okres 14 dni 

na tablicy ogŽoszeM UrzCdu Gminy Szemud.

3. Umocliwienia zainteresowanym osobom wgl>du do przed-

miotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i 

wyrysów.

4. Wprowadzenia do rejestru planów miejscowych.

5. Przekazania StaroWcie Wejherowskiemu kopie uchwalone-

go miejscowego planu.

6. Publikacji przedmiotowej uchwaŽy na stronie internetowej 

UrzCdu Gminy Szemud.

§ 4

  Trac> moc fragmenty ustaleM zawartych w § 3 pkt 50 do-

tycz>cych wsi obrCbowej w wsi Koleczkowo dziaŽka nr 376/6 

zapisanych w § l niniejszej uchwaŽy.

§ 5

UchwaŽa wchodzi w cycie po upŽywie 30 dni od dnia jej ogŽosze-

nia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego.

 Przewodnicz>cy 

Rady Gminy Szemud

Grzegorz Lasowski
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 UCHWAŸA Nr XXVI/255/2009

Rady Gminy Zblewo

z dnia 28 maja 2009 r.

zmieniaj>ca UchwaŽC Nr XVII/142/2004 Rady Gminy Zblewo z dnia 31 maja 2004 r. 

w sprawie nadania Statutu Gminnemu OWrodkowi Pomocy SpoŽecznej w Zblewie.

  Na podstawie art. 40 ust. 2. pkt 2 w zwi>zku z art. 9 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. 5 i 12 ustawy z dnia 7 wrzeWnia 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (t.j. z 2009 r. Nr 1, poz. .7 z póan. 

zm) Rada Gminy uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  W uchwale Nr XVII/142/2004 Rady Gminy w Zblewie z 

dnia 31 maja 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu 

OWrodkowi Pomocy SpoŽecznej w Zblewie wprowadza siC 

nastCpuj>ce zmiany:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie !Siedziba OWrodka znajduje 

siC w Zblewie przy  ulicy GŽównej 17".

2. W § 8 ! Do zadaM zleconych z zakresu administracji 

rz>dowej realizowanych przez gminC nalecy" dodaje siC 

pkt 7 w brzmieniu:

! 7) Przyznawanie WwiadczeM z funduszu alimentacyjnego 

oraz podejmowanie postCpowaM wobec dŽucników 

alimentacyjnych".

§ 2

  Wykonanie uchwaŽy powierza siC Wójtowi Gminy.

§ 3

  UchwaŽa wchodzi w cycie z dniem podjCcia i podlega 

ogŽoszeniu w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-

skiego.

 Przewodnicz>cy

Rady Gminy

Janusz Trocha
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