
Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 102 — 11789 — Poz. 2008, 2009

   Załącznik nr 2
   do Uchwały nr XXXII-360/2010
   Rady Gminy Choczewo

     z dnia 29 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
UWAG DO PROJEKTU PLANU

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek nr 359/1-359/8 we wsi Cie-
kocino w gminie Choczewo w ustawowym terminie nie 
wpłynęły żadne uwagi.

   Załącznik nr 3
   do Uchwały nr XXXII-360/2010
   Rady Gminy Choczewo

     z dnia 29 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPI-
SANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO 
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA

W obszarze w/w planu miejscowego nie przewiduje 
się realizacji nowych układów drogowych i nowej infra-
struktury technicznej należących do zadań własnych 
gminy.

2009

 UCHWAŁA Nr XLIII/382/2010
Rady Gminy Luzino

 z dnia 28 czerwca 2010 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino pod trasę gazociągu 
DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. 
Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. 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, 
z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 
157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146) oraz art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 
80 poz. 717, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 
1492, z 2005r. 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, z 2010r. Nr 75 poz. 474) Rada Gminy Luzino, 
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Luzino pod trasę gazociągu DN 
700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej, 
zwany dalej „planem”.

2. Ustalenia planu stanowią treść uchwały.

§ 2

1. Granice planu określa uchwała Nr XXIX/265/2009 Rady 
Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino dla 
trasy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 wraz z 
urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.

2. Rysunek planu, sporządzony na mapie ewidencyjnej 
w skali 1:2000, stanowi załącznik Nr 1 do uchwały 
(składający się z arkuszy map nr: 1 i 2), obowiązujący 
w następującym zakresie ustaleń planu:

a) granic gminy;
b) granic planu (granic strefy lokalizacji sieci gazo-

wej);
c) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznacze-

niu i zasadach zagospodarowania;
d) obszaru Otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazo-

wego;
e) Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradolina Redy 

– Łeby;
f) obszarów zabytków archeologicznych;
g) oznaczeń przeznaczenia terenów na cele: R/G – rol-

nicze/gazownictwa; R/G/ZZ – rolnicze/gazownictwa/
bezpośredniego zagrożenia powodziowego; ZL/G 
– leśne/gazownictwa; RM/G – tereny zabudowy 
zagrodowej/gazownictwa; P/G – obiektów produk-
cyjnych, składów i magazynów/gazownictwa; KD 
dróg publicznych, KDW - dróg wewnętrznych; WS 
– wód śródlądowych.

3. Treść informacyjną planu stanowią, oznaczone na 
rysunku planu następujące elementy:
a) linia elektroenergetyczna 400 kV;
b) przewidywana granica oddziaływania pola elektro-

magnetycznego (PEM) linii elektroenergetycznej 
400 kV;

c) linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Żarnowiec 
– Sierakowice;

d) przewidywana granica oddziaływania pola elektro-
magnetycznego (PEM) linii elektroenergetycznej 
110 kV;

e) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 relacji Wicz-
lino – Lębork.

4. Rozstrzygnięcia wymagane przepisami art. 20 
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3

1.
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Pozycja Oznaczenie terenu Przeznaczenie terenu na cele: 
1 1 R/G, 2 R/G, 3 R/G, 4 R/G, 5 R/G, 6 R/G, 

7 R/G, 8 R/G, 9 R/G, 10 R/G, 11 R/G, 12 
R/G, 13 R/G, 14 R/G, 15 R/G, 16 R/G, 17 
R/G 

rolnicze/gazownictwa 

2 1 R/G/ZZ rolnicze/gazownictwa/bezpośredniego 
zagrożenia powodziowego 

3 1 ZL/G, 2 ZL/G, 3 ZL/G, 4 ZL/G leśne/gazownictwa 
4 1 RM/G, 2 RM/G, 3 RM/G tereny zabudowy zagrodowej/gazownictwa 
5 1 P/G produkcyjne, składowe 

i magazynowe/gazownictwa 
6 1KD, 2 KD, 3 KD, 4 KD, 5 KD, 6 KD, 

7 KD, 8 KD, 9 KD 
dróg publicznych 

7 1 KDW dróg wewnętrznych 
8 1 WS, 2 WS wód śródlądowych 

 

2. W granicach planu ustala się, tożsamą z granicą planu, 
strefę lokalizacji sieci gazowych wysokich ciśnień: DN 
700, DN 200 (istniejąca sieć gazowa), o której mowa 
w  ust. 3. Sieć gazowa DN 700 stanowi inwestycję 
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w 
rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym.

3. W/w strefa lokalizacji obejmuje teren konieczny dla 
prowadzenia robót budowlanych sieci gazowych 
w rozumieniu przepisów w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe.

4. Pojęcia: sieci gazowej, gazociągu, strefy kontrolowanej i 
strefy wybuchu są użyte w treści uchwały w rozumieniu 
przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe.

5. W granicach planu wyznaczenie strefy kontrolowanej 
gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 nastąpi w 
projekcie budowlanym tej sieci gazowej. Szerokość 
w/w strefy wynosi 12 m, tj. po 6 m z każdej strony od 
osi gazociągu, z zastrzeżeniem § 7 pkt 1.

6. W strefie kontrolowanej nie należy wznosić budynków, 
urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew 
oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność 
mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego 
eksploatacji. Dopuszcza się, za zgodą operatora sieci 
gazowej, urządzanie parkingów nad gazociągiem.

7. W granicach planu zezwala się, poza strefą 
kontrolowaną gazociągu DN 700, na lokalizacje 
robót budowlanych inwestycji celu publicznego 
(drogi publiczne i wewnętrzne, sieci gazowe, sieci 
elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci teletechniczne, 
urządzenia melioracji wodnych).

8. W strefie kontrolowanej w/w lokalizacje stanowić 
mogą wyłącznie skrzyżowania z sieciami gazowymi 
wysokich ciśnień DN 700 i DN 200 w rozumieniu 
przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe.

9. Odległości pomiędzy powierzchniami zewnętrznymi 
gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna 
wynosić nie mniej:
a) niż 40 cm, a przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach — 

nie mniej niż 20 cm, jeżeli gazociąg układany jest w 
pierwszej klasie lokalizacji równolegle do podziem-
nego uzbrojenia;

b) przy układaniu gazociągów w drugiej klasie lokaliza-
cji równolegle do istniejącego gazociągu, odległość 
pomiędzy powierzchniami zewnętrznymi gazocią-
gów o średnicy nominalnej oznaczonej symbolem 
„DN”: powyżej DN 600 do DN 900 włącznie — nie 
powinna być mniejsza niż 3,00 m.

10. Granica strefy lokalizacji sieci gazowej DN 700 obej-
muje tereny: strefę kontrolowaną tego gazociągu 
oraz strefę wybuchu gazociągu DN 200.

§ 4

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– nie dotyczy.

§ 5

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.
1. W granicach planu mają zastosowanie przepisy:

a) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko wraz z rozporządzeniem wykonawczym 
- w zakresie lokalizacji przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu przepisów w/w ustawy;

b) ustawy o ochronie przyrody wraz z rozporządzenia-
mi wykonawczymi do w/w ustawy, z tytułu położe-
nia terenu:
- w obszarze Chronionego Krajobrazu Pradolina 

Redy - Łeby;
- w obszarze Otuliny Trójmiejskiego Parku Krajo-

brazowego.

§ 6

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego.
1. W granicach planu mają zastosowanie przepisy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w  
przedmiocie ochrony niżej wymienionych zabytków 
archeologicznych, oznaczonych w rysunku planu:
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L.p. Oznaczenie w planie Numer obszaru AZP Pochodzenie 

1 1 AZP 07-39/133 ślady osadnictwa, obiekt wielokulturowy
2 2 AZP 07-39/129 ślady osadnictwa, wczesna epoka żelaza 

2. Projekt budowlany gazociągu DN 700 należy uzgodnić 
z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków, 
a roboty budowlane tego gazociągu należy prowadzić 
pod nadzorem archeologicznym w/w organu.

§ 7

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, w 
tym ich tymczasowego zagospodarowania.

 
1. 1 R/G, 2 R/G, 3 R/G, 4 R/G, 

5 R/G, 6 R/G, 7 R/G, 8 R/G, 
9 R/G, 10 R/G, 11 R/G, 12 R/G, 
13 R/G, 14 R/G, 15 R/G, 
16 R/G, 17 R/G 

1.Na czas realizacji sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN 
700 ustala się tymczasowe zagospodarowanie terenu, 
polegające na użytkowaniu terenu na cele budowy w/w 
sieci. 
 
2. Po wyznaczeniu strefy kontrolowanej sieci gazowej 
wysokiego ciśnienia DN 700, z zastrzeżeniem treści § 3 pkt. 
6 uchwały: 
 
a) oznaczone tereny pozostają gruntami użytkowanymi na 
cele rolnicze; 
 
b) na w/w terenach zezwala się na lokalizację zabudowy 
zagrodowej poza strefą kontrolowaną oraz strefą wybuchu, 
na zasadach określonych w przepisach budowlanych. 

2. 1 R/G/ZZ 1.Na czas realizacji sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN 
700 ustala się tymczasowe zagospodarowanie terenu, 
polegające na użytkowaniu terenu na cele budowy w/w 
sieci. 
 
2. Po wyznaczeniu strefy kontrolowanej sieci gazowej 
wysokiego ciśnienia DN 700, z zastrzeżeniem treści § 3 pkt. 
6 uchwały , 
 
a) oznaczone tereny pozostają gruntami użytkowanymi na 
cele rolnicze; 
 
b) na w/w terenach zezwala się na lokalizację zabudowy 
zagrodowej poza strefą kontrolowaną oraz strefą wybuchu, 
na zasadach określonych w przepisach budowlanych. 
 
3. W przedmiocie bezpośredniego zagrożenia 
powodziowego znajdują zastosowanie przepisy ustawy 
prawo wodne. 

3. 1 ZL/G, 2 ZL/G, 3 ZL/G, 
4 ZL/G 

1. Na czas realizacji sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN 
700 ustala się tymczasowe zagospodarowanie terenu, 
polegające na użytkowaniu terenu na cele budowy w/w 
sieci. 
 
2. Po wyznaczeniu strefy kontrolowanej sieci gazowej 
wysokiego ciśnienia DN 700, z zastrzeżeniem treści § 3 pkt. 
6 uchwały: 
 
a) oznaczone tereny pozostają gruntami użytkowanymi na 
cele leśne; 
 
b) dla gazociągu układanego w przecinkach leśnych 
powinien być wydzielony pas gruntu o szerokości po 2 m 
z obu stron osi gazociągu, bez drzew i krzewów. 

1.
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4. 1 RM/G, 2 RM/G, 3 RM/G 1.Na czas realizacji sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN 
700 ustala się tymczasowe zagospodarowanie terenu, 
polegające na użytkowaniu terenu na cele budowy w/w 
sieci. 
 
2. Po wyznaczeniu strefy kontrolowanej sieci gazowej 
wysokiego ciśnienia DN 700, z zastrzeżeniem treści § 3 pkt.: 
4-6 uchwały, oznaczone tereny pozostają gruntami 
użytkowanymi na cele rolnicze w tym istniejącej zabudowy 
zagrodowej. 

5. 1 P/G 1. Na czas realizacji sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN 
700 ustala się tymczasowe zagospodarowanie terenu, 
polegające na użytkowaniu terenu na cele budowy w/w 
sieci. 
 
2. Po wyznaczeniu strefy kontrolowanej sieci gazowej 
wysokiego ciśnienia DN 700, z zastrzeżeniem treści § 3 pkt.: 
4-6 uchwały, oznaczone tereny pozostają gruntami 
użytkowanymi na cele produkcyjne, składowe 
i magazynowe. 

6. 1 WS, 2 WS Wód śródlądowych 
 

§ 8

Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów komu-

nikacji i infrastruktury technicznej.

Oznaczenia terenu Funkcja 
komunikacyjna 

Szerokość pasa drogowego w liniach 
rozgraniczających 

1 KD, 2 KD Drogi krajowe dla klasy technicznej GP - 25 m 
5 KD Drogi powiatowe dla klasy technicznej Z - 20 m 
3 KD, 4 KD, 6 KD, 7 KD, 
8 KD, 9 KD 

Drogi gminne dla klasy technicznej D - 15 m 

1 KDW Drogi wewnętrzne jak w stanie istniejącym (wg rejestru 
gruntów) 

2. Roboty budowlane inwestycji, o których mowa w 
§ 3 pkt 7 uchwały, z zastrzeżeniem treści § 3 pkt 8 
uchwały, należy wykonać na warunkach określonych 
przez właściwych operatorów i zarządców.

3. W/w roboty budowlane należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami odrębnymi i właściwymi 

normami technicznymi.

§ 9

Ustalenia dotyczące stawek z tytułu art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym.

 
Oznaczenie terenu Stawka 

w % 
1 R/G, 2R/G, 3 R/G, 4R/G, 5 R/G, 6 R/G, 7 R/G, 8 R/G, 9 R/G, 10 R/G, 11 R/G, 12 R/G, 
13 R/G, 14 R/G, 15 R/G, 16 R/G, 17 R/G 

25 

1 ZL/G, 2 ZL/G, 3 ZL/G, 4 ZL/G 25 
1 RM/G, 2 RM/G, 3 RM/G 25 
1 P/G 25 
1 WS, 2 WS 25 
1 KDW 25 
1KD, 2 KD, 3 KD, 4 KD, 5 KD, 6 KD, 7 KD, 8 KD, 9 KD *) 

1. Drogi i infrastruktura techniczna.

1.

- *) dla oznaczonych terenów przepisy art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym nie mają zastosowania.

§ 10

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego oraz na stronie Biuletynu 
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Informacji Publicznej gminy.
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Luzino.

§ 11

W granicach planu tracą moc:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

fragmentów wsi Robakowo, działki nr 115/9, 115/20 
(część), 115/21, 115/22, 115/23, 115/24, 115/25, 
115/26, w gminie Luzino, zatwierdzony uchwałą 
nr XXXIV/252/02 Rady Gminy w Luzinie z dnia 15 
marca 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 
Pomorskiego nr 74, poz. 1628 z dnia 8 listopada 2002 
r.)

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
fragmentów wsi Robakowo, działka nr 95/3 (część), w 
gminie Luzino zatwierdzony uchwałą nr XXXVII/278/02 
Rady Gminy w Luzinie z dnia 4 lipca 2002 r. (Dziennik 
Urzędowy Województwa Pomorskiego nr 16, poz. 155 
z dnia 3 lutego 2003 r.)

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 Przewodniczący 
Rady Gminy

Waldemar Kunz
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Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino pod trasę gazociągu DN 700 
wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - arkusz 1

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr XLIII/382/2010
Rady Gminy Luzino

  z dnia 28 czerwca 2010 r.
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Załącznik nr 1b
do Uchwały nr XLIII/382/2010
Rady Gminy Luzino

  z dnia 28 czerwca 2010 r.

Rysunek miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy 
Luzino pod trasę gazociągu DN 700 
wraz z urządzeniami infrastruktury 

towarzyszącej - arkusz 2
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   Załącznik nr 2
   do Uchwały nr XLIII/382/2010
   Rady Gminy Luzino

    z dnia 28 czerwca 2010 r.
  
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 6 
poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 
130 poz. 1087, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, 
z 2008r. Nr 123 poz. 803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 
1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010r. Nr 24 poz. 124) Rada 
Gminy Luzino postanawia, co następuje:
1. Stwierdza się zgodność miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino 
pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami 
infrastruktury towarzyszącej, z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Luzino, uchwalonego 
Uchwałą Nr XX/137/2000 Rady Gminy Luzino z 
dnia 31 sierpnia 2000r. w sprawie uchwalenia 
„STUDIUM UWARUNKOWAŃ I  KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 
LUZINO”,  zmienionego Uchwałą Nr XXXV/336/2006 
z dnia 10 października 2006r. w sprawie uchwalenia 
tekstu jednolitego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego gminy Luzino po 

zmianach oraz Uchwałą Nr XLIII/381/2010 Rady Gminy 
Luzino z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia 
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino.

2. Do projektu planu nie wniesiono uwag w 
trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.

3. W związku z treścią § 3 pkt 7 uchwały, w granicach 
planu inwestycje celu publicznego z zakresu 
infrastruktury technicznej należące do zadań własnych 
gminy  przechodzą, przez teren strefy lokalizacji 
gazociągu, jako związane z zainwestowaniem innych 
terenów w granicach gminy. Wobec powyższego 
wydatki na realizację w/w inwestycji nie będą 
konsekwencją realizowanego gazociągu, ponieważ 
dotyczą zadań ujętych niezależnie w budżecie gminy 
i jej wieloletnim planie inwestycyjnym. Świadczenia i 
wszelkie zobowiązania z tytułu ograniczenia własności 
i obniżenia wartości nieruchomości w następstwie 
budowy sieci gazowej i ustanowienia związanej z  
nią strefy kontrolowanej spoczywają na inwestorze. 
Regulacja powyższych roszczeń jako konsekwencja 
realizacji sieci spoczywa na inwestorze (GAZ-SYSTEM 
S. A.) w związku z właściwymi przepisami ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie 
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84 z 2009 Poz. 
700, Nr 6638).

2010

 UCHWAŁA Nr XXXVIII/357/2010
Rady Gminy Stężyca

 z dnia 15 czerwca 2010 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łączyno,          
w gminie Stężyca.

Na podstawie art. 20 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, 
art. 16 ust. 1, art. 17, art. 27, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu  przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 
6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.  
1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) i art. 18 ust. 2 pkt 
5,  art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 
r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153,  poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i  Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 
181, poz. 1337 z 2007r Nr 48,poz 327, Nr 138, poz. 974i 
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz.  1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) na 
wniosek Wójta Gminy:

Rada Gminy Stężyca, po stwierdzeniu zgodności z 
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Stężyca uchwala, 

co następuje:

§ 1

1. Zgodnie z uchwałą nr V/44/2007r, z dnia 20 marca 
2007r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu  
geodezyjnego Łączyno w gminie Stężyca - uchwala się 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
dla obrębu geodezyjnego Łączyno w gminie Stężyca,  
obejmujący obszar o powierzchni ok.593,46 ha, o 
granicach wyznaczonych zgodnie z załącznikiem nr 
1 do uchwały.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
składa się z:
1) Części tekstowej – ustaleń planu:
2) Części graficznej:

- rysunek planu z podziałem z podziałem na strefy 
stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały rysunku 
planu w skali 1:5000;

- rysunek planu z podziałem z podziałem na strefy 
stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały rysunku 
planu w skali 1:5000; rysunku planu dla wsi 
Łączyno w skali 1:1000 - stanowiący załącznik 
nr 2 do uchwały;

- rysunku planu dla wsi Wygoda w skali 1:1000 - 
stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;

- rysunków planu dla zabudowy rozproszonej, 


