
Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 160 — 12136 —

2) Zmienia się § 15, który otrzymuje następujące 
brzmienie:
1. Kontrolę gospodarki fi nansowej sołectw sprawuje 

Burmistrz za pośrednictwem inspektora ds. kon-
troli fi nansowej.

2. Sołectwa podlegają nadzorowi organów Gminy 
na zasadach określonych w statutach tych jedno-
stek.

§ 2

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

 
Przewodniczący Rady

Andrzej Flis

Poz. 3013, 3014

3014

 UCHWAŁA Nr XXXIX/306/2009

Rady Miejskiej w Skarszewach

 z dnia 8 października 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

fragmentu miasta 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 Zagospodaro-
wania Przestrzennego, fragmentu miasta Skarszewy, 
dotyczącego obszaru: działki nr 272/3, 272/13, 274/1, 
274/2, 311/1 - 311/4, uchwalonego uchwałą nr V/99/99 
Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 września 
1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Skarszewy, doty-
czącego obszarów: dz. nr 35(część), 47, 62, 63, 21/8 (część), 
272/3-272/13, 274/1, 274/2, 311/1-311/4, 2929część), 
209(część0, 213(część), 213(część), 119/13, 224-228, 
230-232, 234, 235, 133/1, 65/3, 134/1., i opublikowanego 
w Dz. Urz. Woj. Pom. nr 119, poz. 1060 z dnia 
15. 11.1999 r.

§ 2

  Zmiana polega na zmianie zapisu w tekście planu – 
§ 2 obszar nr 5 pkt 1) c):, w którym zmienia się zapis: Nie 
dopuszcza się nowej zabudowy na zapis: dopuszcza się 
nową zabudowę pod warunkiem ograniczenia wysoko-
ści zabudowy do wysokości nie wyższej niż sąsiednie 
budynki.

§ 3

  Nie zmienia się rysunku planu.

§ 4

  Integralną częścią uchwały jest:
1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag. zał. 

nr 1.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji należących do zadań własnych 
gminy zał. nr 2.

§ 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

Załącznik nr 1

Załącznik do uchwały nr XXXIX/306/2009 Rady Miejskiej 
w Skarszewach z dnia 08 października 2009 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmentu miasta Skarszewy.
W ustawowym terminie nie wpłynęła żadna uwaga do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu miasta Skarszewy.

Załącznik nr 2

Załącznik do uchwały nr XXXIX/306/2009 Rady Miejskiej 
w Skarszewach z dnia 08 października 2009 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmentu miasta Skarszewy.
W zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu miasta Skarszewy nie zostały zapi-
sane żadne inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy.


