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UCHWAŁA NR XLI/314/2010 RADY MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym we Wronkach w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27
września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544
ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wronki uchwala, co
następuje:
§1. Dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20
czerwca 2010 r. tworzy się obwód głosowania w
Zakładzie Karnym we Wronkach, dla którego nadaje
się numer 12. Granice obwodu głosowania obejmują wyborców przebywających w Zakładzie Karnym.
Siedzibą obwodowej komisji wyborczej jest świetli-

ca Zakładu Karnego we Wronkach ul. Partyzantów
1, tel. 2545-030
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki.
§3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Ryszard Firlet
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UCHWAŁA NR LI/323/2010 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dęborzyce na obszarze działki nr
59 z przeznaczeniem na cele powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:
§1. Stwierdza się zgodność planu z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy, zatwierdzonym uchwałą nr XV/154/99 Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 29 grudnia 1999 r.
§2. Uchwala się: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Dęborzyce na obszarze działki nr 59 z przeznaczeniem na cele powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego”,
zwany dalej planem.
§3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §2, składa się z ustaleń
będących treścią niniejszej uchwały oraz:
1) rysunku planu, w skali 1:1000, będącego załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały,
2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu będącego załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały,

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, będącego załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały,
2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Miejskiej Pniewy o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący część graficzną planu, na
mapie w skali 1:1000,
4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami
rozgraniczającymi,
5) terenie – należy przez to rozumieć obszar o
określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego,
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
6) obszarze górniczym – należy przez to rozumieć
przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest
uprawniony do wydobywania kopaliny objętej kon-

