UCHWAŁA NR XVII/190/13
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 18 stycznia 2013 r.
zmieniająca uchwałę nr XVI/183/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz,
gmina Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr II/25/06 z dnia 6 grudnia 2006 r.
Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.647), art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr
62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568,
z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,
poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180,
poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52. poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr
106, poz.675, Nr 40, poz.230, z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281,
z 2012 r. poz.567) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść § 3 uchwały, który otrzymuje brzmienie: "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Roman Klamann
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Uzasadnienie
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu obrębu geodezyjnego Sowarcz, została podjęta w dniu 19 grudnia 2012 r. Błędnie wpisano w niej, iż
wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Ponieważ
uchwała nie stanowi prawa miejscowego, a tym samym nie podlega publikacji w Dzienniku, konieczna jest zmiana
tego zapisu.

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: AXNKP-APABE-MBDNA-UATUD-XMFUT. Podpisany
Strona 1

