














UCWAŁANr .1.12018 
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kukowo 

z dnia4.0.,.Qft.. .......... 2018 r. 

w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej o przystąpienie do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kukowo. 

Na podstawie par. 5 ust. I w związku z par.6 pkt 2 Statutu Sołectwa Kukowo, stanowiącego 
załącznik Nr I do Uchwały Nr ORN.0007.70.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 września 
2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kukowo (Dz. Urz. Woj. Warm. -Maz. poz.2843 z 
dnia 24 października 2012 r.) Zebranie Wiejskie Sołectwa Kukowo uchwala co następuje: 

Par. I. Wnioskuje się do Burmistrza Olecka i Rady Miejskiej w Olecku o przystąpienie do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kukowo na 
działce o nr ewid.    dla planowanej inwestycji -budowa obiektu inwentarskiego 
(kurnik),stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

Par. 2. Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi. 
Par. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Sołtys Sołectwa Kukowo 
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UCWAŁA Nr !1 . .12018 
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rosochackie 

z dnia,10.-.. 0.! t-......... 2018 r. 

w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej o przystąpienie do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rosochackie 

Na podstawie par. 5 ust. I w związku z par.6 pkt 2 Statutu Sołectwa Rosochackie, 
stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007.70.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 
27 września 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rosochackie(Dz. Urz. Woj. Warm. 
Maz. poz.2846 z dnia 24 października 2012 r.) Zebranie Wiejskie Sołectwa Rosochackie uchwala 
co następuje: 

Par. I. Wnioskuje się do Burmistrza Olecka i Rady Miejskiej w Olecku o przystąpienie do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rosochackie 
na działce o nr ewid.     dla planowanej inwestycji -budowa obiektu inwentarskiego 
(kurnik),stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

Par. 2. Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi. 
Par. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Sołtys Sołectwa Rosochackie 


