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 UCHWAŁA Nr 321/XXXVII/V/2010
Rady Gminy Linia

 z dnia 12 maja 2010 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 23/4 | 
we wsi Linia, gmina Linia.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001r. Nr  142 poz. 1591,zm. Dz. U. z 2002r. Nr 
23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 
1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80  poz. 717, Nr 162 
poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 
2005r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17,  
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458,  z 2009r., Nr 52 poz. 420) oraz art. 20 
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2003r. Nr 80, 
poz. 717, Dz. U. z 2004, Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 
2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006r., Nr 45,  
poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 
2008r., Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413) Rada Gminy Linia, na wniosek Wójta Gminy Linia, 
uchwala, co następuje:

 § 1

1. Po stwierdzeniu zgodności niniejszego planu z usta-
leniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego  gminy Linia uchwalonego 
Uchwałą Nr 166/XXIII/2008 Rady Gminy Linia, z dnia 30 
grudnia 2008 r. Rady Gminy Linia, uchwala się  miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
działki nr 23/4 we wsi Linia, zwany dalej „planem”, 
którego granice zostały  określone na mapach stano-
wiących załącznik nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2

  Celem ustaleń zawartych w uchwale jest stworzenie 
warunków do podjęcia działalności inwestycyjnej w zakre-
sie prowadzenia  eksploatacji złoża kruszywa naturalnego 
oraz obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem.

§ 3

  Załączniki do uchwały stanowią:
1. rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-wyso-

kościowej dla celów planowania przestrzennego w skali 
1:1000 (załącznik nr 1),

2. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
oraz zasad ich  inansowania (załącznik nr 2),

3. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu (załącznik nr 3).

§ 4

  Na rysunku planu następujące oznaczenia graiczne 
stanowią ustalenia planu:
1. granice opracowania planu,
2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania,
3. symbol literowy terenu wydzielonego liniami rozgrani-

czającymi oznacza przeznaczenie terenu.

§ 5

  Ilekroć w dalszych przepisach 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 uchwa-
łę;

3. rysunku planu  – należy przez to rozumieć część graicz-
ną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

4. terenie  – należy przez to rozumieć obszar o określonym 
rodzaju przeznaczenia wyznaczony na rysunku planu 
liniami  rozgraniczającymi;

5. powierzchni biologicznie czynnej – powierzchnia nie-
zabudowana i nieutwardzona, pokryta roślinnością 
urządzoną lub naturalną, a  także wodą;

6. m.p . – należy przez to rozumieć miejsce postojowe;
7. zalecenie – wskazanie wykonania pewnych czynności, 

nie będących nakazem.

§ 6

1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
1) Na terenie planu nie zostały wykonane badania 

geologiczne, które potwierdzałyby konieczność 
wskazania terenów  zagrożonych osuwaniem mas 
ziemnych. Żaden też z terenów leżących w granicach 
opracowania nie jest ujęty w rejestrze obszarów  
zagrożonych ruchami masowymi ziemi.

2) Ustala się zasadę, że uciążliwe oddziaływanie dzia-
łalności gospodarczej nie może przekraczać granic 
terenu, do którego  właściciel ma tytuł prawny.

3) Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie 
terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla 
środowiska  wodno-gruntowego. Należy zastoso-
wać takie rozwiązania techniczne, technologiczne 
i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom  
środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
1) W obrębie terenu nie występują obiekty ani tereny 

o wartościach kulturowych.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych pre-
fabrykowanych.

4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych:
1) Wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących 

masztów i wież telefonii komórkowej oraz tego typu 
konstrukcji.

§ 7

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruk-
tury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę – z wiejskiej sieci wodocią-

gowej, na warunkach określonych przez zarządcę 
sieci.

2) Zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci ener-
getycznej poprzez złącze kablowe na warunkach 
zarządcy sieci.

3) Zaopatrzenie w energię cieplną – z zastosowaniem 
źródeł ciepła nieemisyjnych lub niskoemisyjnych, 
nieuciążliwych dla środowiska, wykorzystujących 
takie paliwa jak: gaz, olej opałowy, drewno, itp.
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  4) Zaopatrzenie w gaz – z sieci gazociągowej zgodnie 
z warunkami gestora sieci lub poprzez dystrybucję 
gazu butlowego.

  5) Odprowadzenie ścieków – docelowo sieci kanali-
zacji sanitarnej. Do czasu realizacji zbiorczej sieci 
kanalizacji sanitarnej  dopuszcza się odprowadzenie 
ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływo-
wych z bezwarunkowym obowiązkiem podłącze-
nia do  sieci kanalizacyjnej po jej zrealizowaniu. 
Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej 
wszystkie obiekty należy obowiązkowo  podłączyć 
do sieci, a zbiorniki bezwzględnie zlikwidować. Nie 
dopuszcza się funkcjonowania równocześnie kana-
lizacji sanitarnej i  zbiorników bezodpływowych.

  6) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych- z 
dachów obiektów budowlanych – lokalne odpro-
wadzenie na terenie działki do  gruntu, z terenów 
parkingów, dróg utwardzonych, placów manewro-
wych - przed odprowadzeniem do odbiornika winny 
być  podczyszczane w stopniu zapewniającym speł-
nienie wymagań określonych w obowiązujących 
przepisach.

  7) Należy stosować rozwiązania techniczne, technolo-
giczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie 
przed  zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej.

  8) Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w 
sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz 
zaleganiem wód opadowych.

  9) Gospodarowanie odpadami stałymi  – należy wy-
dzielić miejsce na pojemniki służące do czasowego 
gromadzenia odpadków  stałych. Gospodarka od-
padami musi być zgodna z ustawą o odpadach.

10) W obrębie terenów budowlanych i dróg należy za-
pewnić zaopatrzenie wodne dla celów gaśniczych 
oraz dróg dojazdowych dla  samochodów pożarni-
czych.

§ 8

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji:
1) Na obszarze objętym granicami planu system komu-

nikacji drogowej tworzą gruntowe drogi wewnętrz-
ne.

Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe

§ 9

1. Ustala się przeznaczenie terenu wydzielonego liniami 
rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu:PG - 
obszary i tereny  górnicze (złoże kruszyw naturalnych)

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu
1) intensywność zabudowy: max. 0,1
2) wysokość zabudowy: max. 8 m
3) procent zabudowy działki: max. 5%
4) powierzchnia zieleni: nie ustala się
5) formy zabudowy: wolno stojąca,
6) kształt dachu: dowolny;
7) zakaz budowy obiektów trwale związanych z gruntem 

oraz tymczasowych, przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi, jak też  zakaz lokalizacji i terenów przeznaczo-
nych do składowania paliw,

3. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Nie dopuszcza się podziału nieruchomości

4. Zasady dotyczące systemów komunikacji
1) dostępność drogowa: z terenów przyległych,

2) parkingi: zakaz lokalizowania parkingów na terenie 
zakładu górniczego PG

5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) po cofnięciu lub wygaśnięciu koncesji teren należy 

zrekultywować w kierunku leśnym,
2) uciążliwość działalności musi zawierać się w grani-

cach własności,
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) W obrębie terenu nie występują obiekty ani tereny 

o wartościach kulturowych.
7. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

1) Nie dotyczy.
8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu
1) należy trwale zabezpieczyć strefę bezpieczeństwa 

przed osuwaniem się ziemi,
2) teren wyrobiska należy odpowiednio oznakować 

tablicami informującymi o robotach górniczych,
3) ochrona zasobów złoża powinna polegać na racjo-

nalnym wyeksploatowaniu warstwy złożowej,
4) należy gromadzić nadkład w postaci gleby,
5) należy wyznaczyć ilar ochronny o szerokości min. 

15 m od lasu,
6) w celu zabezpieczenia przed erozją należy wykonać 

prace takie jak złagodzenie nachylenia skarp i ich 
zabezpieczenie przez  obsianie mieszankami traw, 
osadzenie wierzbą, ewentualnie wykonanie faszy-
ny,

9. Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty w związku 
ze wzrostem wartości nieruchomości po uchwaleniu 
miejscowego planu  zagospodarowania przestrzenne-
go
1) 30%.

§ 10

1. Ustala się przeznaczenie terenu wydzielonego liniami 
rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu:R 
- tereny rolnicze,  dopuszcza się zalesienie

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu
1) Nie ustala się.

3. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Nie ustala się.

4. Zasady dotyczące systemów komunikacji
1) dostępność drogowa: z terenów przyległych
2) parkingi: wyklucza się.

5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Nie dotyczy

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Nie dotyczy

7. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych
1) Nie dotyczy.

8. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych prze-
pisów
1) Nie dotyczy

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu
1) Nie ustala się

10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenu
1) Nie ustala się
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11. Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty w 
związku ze wzrostem wartości nieruchomości po 
uchwaleniu miejscowego planu  zagospodarowania 
przestrzennego

 1) 30%.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 11

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Linia do:
1. przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny jej zgodności z  prawem,

2. publikacji uchwały na stronie internetowej gminy oraz 
umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni 
na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Linia,

3. umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do do-
kumentów przedstawiających plan i wydawania z tych 
dokumentów na wniosek  zainteresowanych, potrzeb-
nych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych 
w art. 30 wymienionej na wstępie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z wyjątkiem § 11  pkt 1, który wchodzi w 
życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Linia

Czesław Hinz
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 321/XXXVII/V/2010
Rady Gminy Linia
z dnia 12 maja 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 321/XXXVII/V/2010
Rady Gminy Linia
z dnia 12 maja 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 23/4 we 
wsi Linia, gmina Linia.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich inansowania
I.  BUDOWA DROG I URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH:
 Na terenie objętym granicami planu nie przewiduje się 

wydzielenia nowych  dróg gminnych.
II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY

1) Planowana jest rozbudowa sieci wodociągowo - ka-
nalizacyjnej, jednakże do czasu jego realizacji zezwala 
się na budowę ujęć  własnych oraz indywidualnych 
zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni na każdej projektowanej działce.

ZASADY FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU IN-
FRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Źródła inansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
mogą stanowić: środki pochodzące z budżetu Gminy 
(środki własne), środki  pomocowe, partycypacja inwe-
storów w kosztach budowy. Będzie to realizowane za 
pomocą montaży inansowych, ogólnie przyjętej  metody 
konstruowania budżetu projektów.
Programy realizujące poszczególne cele powinny zostać 
podzielone na projekty realizujące zamknięte zadania, 
w ramach których  jednoznacznie można skalkulować 
koszty oraz ściśle zdeiniować efekty na poszczególnych 
etapach realizacji. Dla tak  skonstruowanych projektów 
można ubiegać się doinansowanie ze środków pomoco-
wych (UE, Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska, 
Ekofunduszu).
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej (w tym dla terenu objętego planem miejscowym):
 I. Opracowanie wieloletniego planu inansowego zapew-

niającego realizację inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, stanowiącego  podstawę konstruowania 
budżetów rocznych.

II. Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi 
i prywatnymi umów na współinansowanie zapisa-
nych w wieloletnim  planie inansowym przedsięwzięć 
będących podstawą budowy montaży inansowych 
niezbędnych do realizacji inwestycji.

III. Zapewnienie finansowania programów lokalnych, 
w takim stopniu, aby gmina posiadała udział własny 
niezbędny do ubiegania  się ośrodki pomocowe.

IV. Wsparcie finansów gminy środkami zewnętrznymi 
(kredytami, pożyczkami, dotacjami, emisją obligacji), 
w celu zapewnienia  środków na szczególnie kosztow-
ne w realizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury 
technicznej i drogownictwa.

Zasady prowadzenia polityki inansowej:
I. Konstruowanie rocznych budżetów powinno odbywać 

się w kontekście wieloletniej polityki inansowej gminy, 
nastawionej na  realizację inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej.

II. Źródła inansowe związane z korzyściami opracowa-
nego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego (renty  planistyczne, opłat adiacenckich 
itp.) powinny być przeznaczone na rozwój przestrzenny 
i infrastrukturalny. Opłaty z tytułu renty  planistycznej 
oraz opłaty adiacenckie winny być ściągane w każdym 
przypadku.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 321/XXXVII/V/2010
Rady Gminy Linia
z dnia 12 maja 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 23/4 we 
wsi Linia, gmina Linia.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

  Do projektu planu nie wpłynęły uwagi w trybie art. 17 
pkt 11 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zmianami).
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 UCHWAŁA Nr 322/XXXVII/V/2010
Rady Gminy Linia

 z dnia 12 maja 2010 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 494/1  
we wsi Niepoczołowice,  gmina Linia.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001r. Nr  142 poz. 1591,zm. Dz. U. z 2002r. Nr 
23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 
1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80  poz. 717, Nr 162 
poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 
2005r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17,  
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458,  z 2009r., Nr 52 poz. 420) oraz art. 20 
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2003r. Nr 80, 
poz. 717, Dz. U. z 2004, Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 

2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006r., Nr 45,  
poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 
2008r., Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413) Rada Gminy Linia, na wniosek Wójta Gminy Linia, 
uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodności niniejszego planu z usta-
leniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego  gminy Linia uchwalonego 


