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Uchwała Nr 250/XXXI/V/2009

Rady Gminy Linia

 z dnia 18 września 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko  

w gminie 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 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) 
oraz art. 20 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, z póź. zm.), Rada Gminy Linia, na 
wniosek Wójta Gminy Linia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Linia uchwalonego Uchwałą 
Nr 166/XXIII/2008 Rady Gminy Linia, z dnia 30 
grudnia 2008 r., uchwala się miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Lewino i Lewinko w gminie Linia.

§ 2

1. Granice planu obejmują obszar położony w 
miejscowościach Lewino i Lewinko wzdłuż drogi 
gminnej ozn. nr 150017G, zgodnie z rysunkiem 
planu.

2. Powierzchnia planu wynosi ok. 229,0 ha.

§ 3

1. Integralnymi częściami uchwały są:
1) załącznik nr 1 stanowiący rysunek miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wykona-
ny na mapie do celów projektowych w skali 1:2000, 
którego integralną częścią jest wyrys ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Obejmuje on część wsi 
Lewino;

2) załącznik nr 2 stanowiący rysunek miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wykona-
ny na mapie do celów projektowych w skali 1:2000, 
którego integralną częścią jest wyrys ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Obejmuje on część wsi 
Lewinko;

3) załącznik nr 3 stanowiący rozstrzygnięcie o sposo-
bie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

4) załącznik nr 4 stanowiący rozstrzygnięcie o spo-
sobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania.

§ 4

1. Na ustalenia planu miejscowego składają się:
1) ustalenia tekstowe, w skład których wchodzą:

a) ustalenia ogólne;
b) ustalenia szczegółowe zawarte w kartach 

terenu;
2) rysunki planu stanowiące odpowiednio Załącznik 

nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozdział I

Ustalenia ogólne

§ 5

1. Definicje użytych pojęć w ustaleniach niniejszego 
planu są następujące:
1) uchwała – niniejsza uchwała;
2) karta terenu – szczegółowe ustalenia tekstowe dla 

jednego lub kilku terenów ujęte w formie tabela-
rycznej;

3) teren – część obszaru objętego planem, wyznaczo-
ny na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o 
jednakowym przeznaczeniu oznaczony numerem 
porządkowym i symbolem;

4) przepisy odrębne – przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi;

5) wysokość zabudowy – wysokość budynku mierzo-
na od powierzchni terenu do najwyższego punktu 
kalenicy (nie dotyczy kominów anten, masztów, 
murów ogniowych i akcentów architektonicz-
nych);

6) kondygnacja – kondygnacja naziemna;
7) powierzchnia zabudowy – określa maksymalną 

dopuszczalną wielkość powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki;

8) proponowane podziały wewnętrzne – propozy-
cja podziału terenu na działki, z którą może być 
zgodny projekt podziału nieruchomości; przy 
innym podziale zachować parametry działki okre-
ślone w poszczególnych kartach terenu;

9) nieprzekraczalne linie zabudowy - linie, poza które 
nie mogą wykraczać ściany zewnętrzne budyn-
ków, a wykusze, schody, podjazdy i balkony nie 
mogą być wysunięte poza tą linię więcej niż 0,5 
m, (w przypadku nadbudowy istniejących budyn-
ków dopuszcza się odstępstwo od wyznaczonej na 
rysunku planu linii zabudowy po wcześniejszym 
uzyskaniu zgody właściwego zarządcy drogi)

10) droga wewnętrzna – droga w rozumieniu ustawy z 
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych przy 
czym dojazd do działek z dróg wewnętrznych 
wymaga prawnego zapewnienia dostępu do drogi 
publicznej poprzez tę drogę wewnętrzną;

11) stan istniejący – stan na rok 2009;
12) wielkoformatowy nośnik reklamowy – nośnik rekla-

mowy, którego powierzchnia przekracza 2,00 m2;
13) powierzchnia biologicznie czynna – powierzchnia 

niezabudowana i nieutwardzona, pokryta roślin-
nością urządzoną lub naturalną, a także wodą;

14) modernizacja – działania mające na celu poprawę 
jakości obiektów i urządzeń; ich unowocześnienie 
w ramach istniejących gabarytów.

§ 6

1. Następujące oznaczenia graficzne zastosowane 
na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu:
1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania;
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3) symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenu, 
a w odniesieniu do ulic – oznaczenie klasy;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) przebieg linii SN 15 kV wraz ze strefą bezpieczeń-

stwa

§ 7

1. Obszar planu obejmuje łącznie 209 terenów w tym:
1) 136 terenów oznaczonych numerami porządkowy-

mi od 1/01 do 1/88 oraz od 2/01 do 2/48 i nastę-
pującymi symbolami literowymi oznaczającymi 
przeznaczenie terenów:
a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej,
b) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej i usług,
c) ML – tereny zabudowy letniskowej (rekreacja 

indywidualna),
d) U – tereny usług,
e) US – tereny usług sportu i rekreacji,
f) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
g) R – tereny rolnicze,
h) ZK – tereny zieleni krajobrazowej,
i) ZL – lasy,
j) WS – wody powierzchniowe,
k) W – teren hydroforni;

2) 76 terenów komunikacji oznaczonych numerami 
porządkowymi od 1/01 do 1/47 oraz od 2/01 do 
2/29 i następującymi symbolami literowymi:
a) KDL – tereny dróg publicznych, lokalnych,
b) KDD – teren dróg publicznych, dojazdowych
c) KDW – tereny dróg wewnętrznych,
d) KDX – tereny ciągów pieszo – jezdnych,
e) KX – tereny ciągów pieszych.

§ 8

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) przy realizacji zagospodarowania obszaru objęte-

go planem ustala się zachowanie zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego, określonych 
niniejszą uchwałą;

2) ustala się parametry zabudowy zgodne z zasadami 
określonymi w kartach terenu;

3) ustala się stosowanie kolorystyki elewacji zharmo-
nizowanej z otoczeniem;

4) na terenach oznaczonych symbolami MN, MN/U, 
U, US, RM ustala się obowiązek realizacji zieleni 
towarzyszącej obiektom budowlanym;

5) ustala się, że różnice w parametrach zabudowy 
odnoszące się do wysokości zabudowy oraz kąta 
nachylenia połaci dachowych, nie mogą odbiegać 
więcej niż o 5% od wartości określonych w kartach 
terenu.

§ 9

1. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody 
i krajobrazu kulturowego:
1) zakazuje się prowadzenia prac trwale i niekorzyst-

nie naruszających panujące na obszarze objętym 
planem oraz w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo 
– wodne;

2) na obszarze objętym planem ustala się zakaz 
lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwesty-
cji infrastrukturalnych, w tym związanych z zaopa-
trzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków;

3) ustala się obowiązek wyposażenia nieruchomości 
w odpowiednio przygotowane miejsca do zbierania 

odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) na obszarze objętym planem ustala się zachowanie 

dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z prze-
pisami prawa;

5) w nowopowstających budynkach zakazuje się sto-
sowania paliw węglowych do celów grzewczych;

6) na obszarze planu ustala się zachowanie istnieją-
cych terenów zieleni, cennych zbiorowisk roślin-
nych itp. oraz zaleca się wprowadzenie zadrzewień 
i zakrzaczeń jako uzupełnień przestrzennych;

7) w granicach planu należy zachować istniejące wody 
śródlądowe;

8) na terenie planu ustala się obowiązek zachowania 
charakterystycznych cech krajobrazu kulturowego, 
w tym historycznego układu dróg oraz tradycyjnych 
cech zabudowy;

9) obowiązuje zachowanie istniejącego starodrzewu 
na terenie historycznych siedlisk i wzdłuż historycz-
nego układu drożnego. Wszelkie prace związane z 
pielęgnacją i utrzymaniem ww. starodrzewu należy 
uzgodnić z Pomorskim Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków w Gdańsku;

§ 10

1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
1) w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwesty-

cji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub 
wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzą-
ce roboty budowlane i ziemne są zobowiązane 
zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace 
mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie 
powiadomić właściwy organ ochrony zabytków;

2) w granicach planu występują obiekty wskazane do 
ochrony ze względu na wartość historyczną, ozna-
czone na rysunku planu. Dla ochrony tych obiektów 
ustala się:
a) zachowanie, adaptację i rewaloryzację obiek-

tów o wartości historycznej, ochronę formy 
i substancji zabytkowej budynku, tj. zachowa-
nie w niezmienionej postaci bryły, elewacji, 
dachu budynku oraz detalu architektonicznego. 
W przypadku, gdy stan techniczny obiektu o war-
tościach kulturowych zagraża życiu lub mieniu 
ludzi dopuszcza się jego rozbiórkę w uzgodnie-
niu z właściwym organem ochrony zabytków, w 
oparciu o ekspertyzę techniczną, wykonaną przez 
uprawionego eksperta, potwierdzającą zły stan 
techniczny budynku. W miejscu usuniętego 
budynku należy odtworzyć, na podstawie doku-
mentacji pomiarowej i fotograficznej, obiekt o 
bryle, formie i gabarytach analogicznych do 
obiektu usuniętego,

b) obowiązuje zakaz umieszczania reklam na 
budynkach o wartościach historycznych, za 
wyjątkiem szyldów związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą,

c) dopuszcza się zmiany związane z przystosowa-
niem obiektów do współczesnych wymogów 
techniczno - funkcjonalnych,

d) obowiązuje zachowanie istniejącego starodrze-
wu na terenie historycznych siedlisk i wzdłuż 
historycznego układu drożnego. Wszelkie prace 
związane z pielęgnacją i utrzymaniem ww. staro-
drzewu należy uzgodnić z Pomorskim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku;

e) nakazuje się utrzymanie oraz wprowadzanie 
rodzimej roślinności w ogródkach przydomo-
wych;
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3) na terenie siedlisk rolniczych o charakterze tradycyj-
nej zabudowy wielobudynkowej (ozn. na rysunku 
planu), układ i bryła budynków podlegają ochronie. 
Należy zachować tradycyjną kompozycję budynków 
siedliska wielobudynkowego (zabudowa wokół 
prostokątnego podwórza),

4) prace inwestycyjne w obrębie obiektów o warto-
ściach historycznych należy uzgodnić, w zakresie 
objętym ochrona, z właściwym terenowo Konser-
watorem Zabytków.

§ 11

1. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:
1) Dla potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

obowiązują ustalenia szczegółowe zawarte w kar-
tach terenu;

2) W zakresie oddziaływania przestrzeni prywatnych 
na przestrzeń publiczną ustala się:
a) zakaz lokalizacji nośników wielkoformatowych;
b) inne nośniki reklamowe muszą być ściśle zwią-

zane z wykonywaną na miejscu działalnością.

§ 12

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji są następujące:
1) Dostępność drogowa terenów jest określona w 

kartach terenu;
2) Ustala się następujące minimalne wskaźniki parkin-

gowe do obliczenia zapotrzebowania inwestycji na 
miejsca postojowe dla samochodów osobowych:
a) 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie i jeden 

budynek letniskowy,
b) 1 miejsce postojowe na 50,0 m2 powierzchni 

użytkowej usług lecz nie mniej niż 2 miejsca 
postojowe na 1 lokal usługowy i nie mniej niż 1 
miejsce postojowe na 5 zatrudnionych;

3) Sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgra-
niczających terenu dróg należy lokalizować poza 
pasem drogowym oraz na warunkach określonych 
przez zarządcę drogi.

§ 13

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej są następujące:
1) W zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) z gminnej sieci wodociągowej, na warunkach 
określonych przez zarządcę sieci;

2) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:
a) z urządzeń indywidualnych; zaleca się stoso-

wanie źródeł ciepła nieemisyjnych lub nisko-
emisyjnych, nieuciążliwych dla środowiska 
wykorzystujących takie paliwa jak: gaz, olej 
opałowy, drewno, itp.;

3) W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) z sieci elektroenergetycznej niskiego lub śred-

niego napięcia, na warunkach określonych przez 
zarządcę sieci,

b) podział nowych terenów budowlanych należy 
zaopiniować u zarządcy sieci elektroenerge-
tycznej w celu wyznaczenia terenów pod stacje 
transformatorowe, przyjmuje się możliwość 
budowy stacji transformatorowych na obszarze 
planu, o ile nie naruszy to innych ustaleń planu 
oraz interesów prawnych właścicieli terenów,

c) nowoprojektowane sieci SN i NN należy realizo-
wać w pasach drogowych poza jezdnią,

d) na obszarze planu dopuszcza się lokalizację pro-
jektowanej linii WN 110KV,

e) usunięcie wszelkich kolizji istniejących sieci z 
obiektami projektowanymi winno odbywać się 
na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

4) W zakresie odprowadzenia ścieków:
a) ustala się odprowadzenie ścieków do projekto-

wanej sieci kanalizacji, w celu obsługi przedmio-
towej inwestycji na warunkach określonych przez 
zarządcę sieci. Do czasu budowy sieci kanaliza-
cyjnej, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych,

b) dopuszcza się budowę z przydomowych oczysz-
czalni ścieków. Zastosowanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków winno być poprzedzone 
dokładnym rozpoznaniem warunków gruntowo 
– wodnych, ukształtowania terenu, wielkości 
działki, na której mają być zastosowane wybrane 
rozwiązania techniczne oraz charakterem pracy 
oczyszczalni – praca okresowa, czy całoroczna,

c) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitar-
nej wszystkie obiekty obowiązkowo podłączyć 
do sieci, a zbiorniki bezwzględnie zlikwidować. 
Nie dopuszcza się funkcjonowania równocześnie 
kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływo-
wych.

d) Wprowadzenie ścieków z własnego gospodar-
stwa do wód i ziemi musi być zgodne z przepi-
sami odrębnymi,

e) dopuszcza się wydzielenie terenów pod prze-
pompownie ścieków uściślonych na etapie 
realizacji i modernizacji istniejącej i nowopro-
jektowanej sieci;

5) W zakresie odprowadzenie wód opadowych i roz-
topowych:
a) z dachów obiektów budowlanych ustala się 

odprowadzenie powierzchniowe;
b) z terenów parkingów, dróg utwardzonych, 

placów manewrowych przed odprowadzeniem 
do odbiornika winny być podczyszczane w 
stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w przepisach odrębnych;

c) w przypadku gdy na terenie MN, MN/U oraz 
U lokalizowana będzie inwestycja, która nieść 
będzie za sobą możliwość wystąpienia związ-
ków niepożądanych, a określonych w przepisach, 
należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia 
techniczne przed odprowadzeniem wód deszczo-
wych do odbiornika,

d) zakazuje się powierzchniowego odprowadzania 
wód deszczowych poza granice nieruchomości;

e) należy stosować rozwiązania techniczne, tech-
nologiczne i organizacyjne gwarantujące zabez-
pieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy 
wodonośnej,

f) należy zastosować takie rozwiązania techniczne, 
technologiczne i organizacyjne, aby na analizo-
wanym terenie, a także na terenach przyległych 
nie naruszyć stosunków gruntowo wodnych,

g) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w 
sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz 
zaleganiem wód opadowych;

6) W zakresie utylizacji odpadów stałych:
a) po segregacji wywóz na składowisko odpadów 

za pośrednictwem specjalistycznych jednostek;
7) Na terenie planu dopuszcza się przebudowę lub 

modernizację istniejących sieci infrastruktury 
technicznej.

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

9) Inne elementy uzbrojenia: na warunkach określo-
nych w przepisach.

§ 14

1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności 
zabudowy, szczegółowe zasady i warunki scalania 
i  podziału nieruchomości  objętych planem 
miejscowym, szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy, sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów oraz stawki procentowe zawarte są w 
poszczególnych kartach terenów zawartych w 
ustaleniach szczegółowych.

Rozdział II

Ustalenia szczegółowe

§ 15

Ustalenia szczegółowe dla 212 terenów, o których 
mowa w § 7, wydzielonych na rysunku liniami rozgra-
niczającymi, zawartych w 30 kartach terenu, są nastę-
pujące:

Karta Nr 

 1. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

1. Numer i symbol terenu 1/01-MN 1/02-MN 1/03-MN 1/04-MN 1/05-MN 1/06-MN 1/07-MN 
2. Powierzchnia ok. 1,6 ha ok. 3,0 ha ok. 0,5 ha ok. 2,2 ha ok. 2,1 ha ok. 0,7 ha ok. 0,6 ha 
1. Numer i symbol terenu 1/08-MN 1/09-MN 1/10-MN 1/11-MN 1/12-MN 1/13-MN 1/14-MN 
2. Powierzchnia ok. 1,2 ha ok. 0,6 ha ok. 0,9 ha ok. 0,4 ha ok. 1,8 ha ok. 1,0 ha ok. 0,7 ha 
1. Numer i symbol terenu 1/15-MN 

2. Powierzchnia ok. 1,2 ha 

 

3. Przeznaczenie 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
(tereny w większości niezabudowane, częściowo zawierają podziały geodezyjne) 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. 

4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5. 
5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 

 5.2 
Na terenie 1/01-MN znajduje się obiekt wskazany do ochrony ze względu na wartość historyczną, obowiązują 
ustalenia art. 10 ust. 2 i 4 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/08-KDW, 1/09-KDW i 
1/10-KDW, jak na rys. planu 6. 

6.1 Linia zabudowy dla 1/01-MN 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 1/01-KDL, jak na rys. 
planu 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenu 1/32-KDW, jak na rys. 
planu 

dla 1/02-MN 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 1/01-KDL, jak na rys. 
planu 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/29-KDW, 1/31-KDW i 
1/32-KDW, jak na rys. planu 

dla 1/03-MN 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 1/01-KDL, jak na rys. 
planu 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/29-KDW, 1/30-KDW i 
1/31-KDW, jak na rys. planu 

dla 1/04-MN 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 1/01-KDL, jak na rys. 
planu 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/29-KDW  i 1/30-KDW, 
jak na rys. planu 

dla 1/05-MN 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenów 1/01-KDW i 1/02-KDD, 
jak na rys. planu 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenu 1/29-KDW , jak na rys. 
planu 

dla 1/06-MN 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenów 1/02-KDD, jak na rys. 
planu 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenu 1/28-KDW , jak na rys. 
planu 

dla 1/07-MN 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenów 1/01-KDL, 1/02-KDD, 
jak na rys. planu 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenu 1/28-KDW i 1/33-KDW , 
jak na rys. planu 

dla 1/08-MN 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenów 1/01-KDL i 1/02-KDD, 
jak na rys. planu 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 1/01-KDL, jak na rys. 
planu 

   

dla 1/09-MN 
nieprzekraczalna 12,0 m od terenu 1/84-ZL, jak na rys. 
planu 
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nieprzekraczalna 6,0 m od terenu 1/33-KDW , jak na rys. 
planu 

dla 1/10-MN 

nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 1/01-KDL, jak na rys. 
planu 

dla 1/11-MN nieprzekraczalna 6,0 m od terenu 1/42-KDX , jak na rys. 
planu 

dla 1/12-MN nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/11-KDW, 1/14-KDW, 
1/15-KDW, 1/18-KDW i 1/34-KDX, jak na rys. planu 

dla 1/13-MN nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/11-KDW, 1/14-KDW i 
1/18-KDX, jak na rys. planu 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenu 1/05-KDW,  1/06-KDW, 
1/07-KDW jak na rys. planu 

dla 1/14-MN 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 1/01-KDL, jak na rys. 
planu 

  

dla 1/15-MN nieprzekraczalna 6,0 m od terenu 1/05-KDW,  1/06-KDW, 
1/07-KDW jak na rys. planu 

6.2 Powierzchnia zabudowy maks. 20% powierzchni działki  

6.3 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

min. 50% powierzchni działki 

6.4 Forma zabudowy wolnostojąca 

dla zabudowy mieszkaniowej 
do II kondygnacji, włącznie z poddaszem 
użytkowym, maks. 9,00 m, dopuszcza się 
podpiwniczenie budynku 6.5 Wysokość zabudowy 

dla zabudowy gospodarczej i 
garażowej 

I kondygnacja, nie więcej niż 5,00 m 

6.6 Poziom posadzki parteru maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed wejściem do budynku 

dla zabudowy mieszkaniowej 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia 
połaci dachowej: 
30° ÷ 45° 

6.7 Geometria i pokrycie dachu 

dla zabudowy gospodarczej i 
garażowej 

dachy dwuspadowe o kacie nachylenia 
połaci dachowej:  
30° ÷ 45°, dopuszcza się dachy 
jednospadowe o kącie nachylenia połaci 
do 30° 

 

6.8 Kolorystyka elewacji 
a) należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły 
b) dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą 
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

 6.9 Inne 

niezgodne z planem istniejące budynki mogą być poddawane modernizacji, 
remontom, jak również rozbudowie i przebudowie w linii istniejącej 
zabudowy, w sposób nie przekraczający parametrów określonych w 
niniejszej karcie terenu 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 7. 

7.1 
Na terenie 1/01-MN znajduje się obiekt wskazany do ochrony ze względu na wartość historyczną, obowiązują 
ustalenia art. 10 ust. 2 i 4 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

8.1 
Obszary wymagające scaleń i podziałów 
nieruchomości 

tereny podzielone geodezyjnie, dopuszcza się 
scalenie i ponowny podział terenów z zachowaniem 
poniższych parametrów 

8.2 Minimalna powierzchnia projektowanej działki 1000,0 m
2
 

8.3 Minimalna szerokość frontów działek Nie ustala się 

8.4 
Ustala się, że granice nowo wydzielonych działek powinny być prowadzone w stosunku do pasa drogowego pod 
kątem prostym lub zbliżonym do prostego 

8. 

8.5 Dopuszcza się wydzielenie działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

dla 1/01-MN z terenów 1/01-KDL, 1/08-KDW, 1/09-KDW i 1/10-KDW 

dla 1/02-MN z terenów 1/01-KDL i 1/32-KDW 

dla 1/03-MN z terenów 1/01-KDL, 1/29-KDW, 1/31-KDW i 1/32-KDW 

dla 1/04-MN z terenów 1/01-KDL, 1/29-KDW, 1/30-KDW i 1/31-KDW 

dla 1/05-MN z terenów 1/01-KDL, 1/02-KDD, 1/29-KDW i 1/30-KDW 
dla 1/06-MN z terenów 1/02-KD i 1/29-KDW 

dla 1/07-MN z terenów 1/01-KDL, 1/02-KDD i 1/28-KDW 

dla 1/08-MN z terenów 1/01-KDL, 1/02-KDD, 1/28-KDW i 1/33-KDW 

dla 1/09-MN z terenu 1/01-KDL 

dla 1/10-MN z terenów 1/01-KDL i 1/33-KDW 

dla 1/11-MN z terenu 1/42-KDX 
dla 1/12-MN z terenów 1/11-KDW, 1/14-KDW, 1/15-KDW, 1/18-KDW i 1/34-KDW 

dla 1/13-MN z terenów 1/11-KDW, 1/14-KDW i 1/18-KDW 

dla 1/14-MN z terenu 1/07-KDW 

9.1 Dostępność drogowa 

dla 1/15-MN z terenu 1/07-KDW 

9. 

9.2 Miejsca parkingowe obowiązują ustalenia art. 12 ust. 1, pkt 2 
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Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1 Zaopatrzenie w wodę obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 1, 7, 8 i 9 

10.2 Zaopatrzenie w energię cieplną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 2, 7, 8 i 9 
10.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 3, 7, 8 i 9 
10.4 Odprowadzenie ścieków obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 4, 7, 8 i 9 
10.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 5, 7, 8 i 9 

10. 

10.6 Utylizacja odpadów stałych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 6, 7, 8 i 9 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

11.1 Dopuszcza się lokalizację tylko jednego budynku mieszkalnego na działce 
11. 

11.2 
Na terenach 1/08-MN i 1/10-MN budynki mieszkalne należy lokalizować poza strefą bezpieczeństwa 
projektowanej linii WN 110 kV, wyznaczoną na rysunku planu 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
12. 

12.1 Nie ustala się 
Stawka procentowa 

13. 
13.1 30% 

Karta Nr 

2. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

1. Numer i symbol terenu 2/01-MN 2/02-MN 2/03-MN 2/04-MN 2/05-MN 2/06-MN 
2. Powierzchnia ok. 0,4 ha ok. 1,4 ha ok. 2,1 ha ok. 2,3 ha ok. 1,2 ha ok. 0,7 ha 
1. Numer i symbol terenu 2/07-MN 2/08-MN 2/09-MN 2/10-MN 2/11-MN 2/12-MN 

2. Powierzchnia ok. 2,7 ha ok. 1,4 ha ok. 1,3 ha ok. 1,4 ha ok. 2,1 ha ok. 2,9 ha 

 

1. Numer i symbol terenu 2/13-MN 2/14-MN 2/15-MN 2/16-MN 

2. Powierzchnia ok. 1,6 ha ok. 1,9 ha ok. 0,9 ha ok. 0,9 ha 
 

3. Przeznaczenie 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
(tereny w większości niezabudowane, częściowo zawierają podziały geodezyjne) 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. 

4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5. 
5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 2/01-KDL, jak na rys. 
planu 6. 

6.1 Linia zabudowy dla 2/01-MN 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenu 2/04-KDW, jak na rys. 
planu 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/08-KDW i 2/09-KDW, 
jak na rys. planu 

dla 2/02-MN 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 2/01-KDL, jak na rys. 
planu 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/08-KDW i 2/09-KDW, 
jak na rys. planu 

dla 2/03-MN 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 2/01-KDL, jak na rys. 
planu 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/04-KDW, 2/05-KDW i 
2/06-KDW, jak na rys. planu 

dla 2/04-MN 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 2/01-KDL, jak na rys. 
planu 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/05-KDW i 2/06-KDW, 
jak na rys. planu 

dla 2/05-MN 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 2/01-KDL, jak na rys. 
planu 

dla 2/06-MN 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/09-KDW i 2/10-KDW, 
jak na rys. planu 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/09-KDW, 2/10-KDW i 
2/11-KDW, jak na rys. planu 

dla 2/07-MN 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 2/01-KDL, jak na rys. 
planu 

dla 2/08-MN 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/10-KDW, 2/11-KDW, 
2/12-KDW i 2/13-KDW, jak na rys. planu 

dla 2/09-MN 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/11-KDW i 2/15-KDW, 
jak na rys. planu 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/06-KDW, 2/07-KDW, 
2/22-KDX i 2/23-KDW, jak na rys. planu 

dla 2/10-MN 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 2/01-KDL, jak na rys. 
planu 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/07-KDW i 2/23-KDW, 
jak na rys. planu 

dla 2/11-MN 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 2/01-KDL, jak na rys. 
planu 

   

dla 2/12-MN 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/03-KDD, 2/04-KDW, 
2/06-KDX i 2/07-KDW, jak na rys. planu 
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dla 2/13-MN 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/03-KDD i 2/04-KDW, 
jak na rys. planu 

dla 2/14-MN 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/10-KDW, 2/13-KDW i 
2/16-KDW, jak na rys. planu 

dla 2/15-MN 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/12-KDW, 2/13-KDW, 
2/14-KDW i 2/15-KDW, jak na rys. planu 

  

dla 2/16-MN 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/13-KDW, 2/14-KDW, 
2/15-KDW i 2/16-KDW, jak na rys. planu 

6.2 Powierzchnia zabudowy maks. 20% powierzchni działki  

6.3 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

min. 50% powierzchni działki 

6.4 Forma zabudowy wolnostojąca 

dla zabudowy mieszkaniowej 
do II kondygnacji, włącznie z poddaszem 
użytkowym, maks. 9,00 m, dopuszcza się 
podpiwniczenie budynku 6.5 Wysokość zabudowy 

dla zabudowy gospodarczej i 
garażowej 

I kondygnacja, nie więcej niż 5,00 m 

6.6 Poziom posadzki parteru maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed wejściem do budynku 

dla zabudowy mieszkaniowej 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia 
połaci dachowej: 
30° ÷ 45° 

6.7 Geometria i pokrycie dachu 

dla zabudowy gospodarczej i 
garażowej 

dachy dwuspadowe o kacie nachylenia 
połaci dachowej:  
30° ÷ 45°, dopuszcza się dachy 
jednospadowe o kącie nachylenia połaci 
do 30° 

 

6.8 Kolorystyka elewacji 
a) należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły 
b) dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą 
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

 6.9 Inne 

niezgodne z planem istniejące budynki mogą być poddawane modernizacji, 
remontom, jak również rozbudowie i przebudowie w linii istniejącej 
zabudowy, w sposób nie przekraczający parametrów określonych w 
niniejszej karcie terenu 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 
7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

8.1 
Obszary wymagające scaleń i podziałów 
nieruchomości 

tereny podzielone geodezyjnie, dopuszcza się 
scalenie i ponowny podział terenów z zachowaniem 
poniższych parametrów 

8.2 Minimalna powierzchnia projektowanej działki 1000,0 m
2
 

8.3 Minimalna szerokość frontów działek Jak na rysunku planu 

8.4 
Ustala się, że granice nowo wydzielonych działek powinny być prowadzone w stosunku do pasa drogowego pod 
kątem prostym lub zbliżonym do prostego 

8. 

8.5 Dopuszcza się wydzielenie działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

dla 2/01- MN z terenu 2/04-KDW 

dla 2/02- MN z terenów 2/08-KDW i 2/09-KDW 

dla 2/03- MN z terenów 2/01-KDL, 2/08-KDW i 2/09-KDW 
dla 2/04- MN z terenów 2/04-KDW, 2/05-KDW i 2/06-KDW 

dla 2/05- MN z terenów 2/01-KDL, 2/05-KDW i 2/06-KDW 

dla 2/06- MN z terenów 2/09-KDW i 2/10-KDW 

dla 2/07- MN z terenów 2/01-KDL, 2/09-KDW, 2/10-KDW i 2/11-KDW 

dla 2/08- MN z terenów 2/10-KDW, 2/11-KDW, 2/12-KDW i 2/13-KDW 

dla 2/09- MN z terenów 2/11-KDW i 2/15-KDW 
dla 2/10- MN z terenów 2/01-KDL, 2/06-KDW, 2/07-KDW, 2/22-KDX i 2/23-KDX 

dla 2/11- MN z terenów 2/01-KDL, 2/07-KDW i 2/23-KDX 

dla 2/12- MN z terenów 2/06-KDW, 2/07-KDW i 2/04-KDW 

dla 2/13- MN z terenów 2/03-KDD i 2/04-KDW 

dla 2/14- MN z terenów 2/10-KDW, 2/13-KDW i 2/16-KDW 

dla 2/15- MN z terenów 2/12-KDW, 2/13-KDW, 2/14-KDX i 2/15-KDX 

9.1 Dostępność drogowa 

dla 2/16- MN z terenów 2/13-KDW, 2/14-KDW, 2/15-KDX i 2/16-KDW 

9. 

9.2 Miejsca parkingowe obowiązują ustalenia art. 12 ust. 1, pkt 2 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1 Zaopatrzenie w wodę obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 1, 7, 8 i 9 

10.2 Zaopatrzenie w energię cieplną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 2, 7, 8 i 9 
10.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 3, 7, 8 i 9 
10.4 Odprowadzenie ścieków obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 4, 7, 8 i 9 

10. 

10.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 5, 7, 8 i 9 
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 10.6 Utylizacja odpadów stałych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 6, 7, 8 i 9 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
11. 

11.1 Dopuszcza się lokalizację tylko jednego budynku mieszkalnego na działce 

 11.2 
Dopuszcza się remont i modernizację oraz odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, dobudowę i przebudowę 
istniejącej zabudowy zgodnie z parametrami określonymi w niniejszej karcie terenu z zastrzeżeniem  
art. 10 

 11.3 
Na terenie 2/11-MN dopuszcza się zachowanie funkcji siedliska rolniczego pod warunkiem nie zwiększania 
uciążliwości, związanej z działalnością rolniczą, dla działek sąsiednich 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
12. 

12.1 Nie ustala się 
Stawka procentowa 

13. 
13.1 30% 

Karta Nr 

3. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

1. Numer i symbol terenu 2/17-MN 2/18-MN 2/19-MN 
2. Powierzchnia ok. 0,8 ha ok. 1,4 ha ok. 1,2 ha 

 

3. Przeznaczenie 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie 2/18-MN dopuszcza się 
lokalizację obiektów związanych z produkcją rolniczą. 
(tereny w większości niezabudowane, częściowo zawierają podziały geodezyjne) 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. 

4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5. 
5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 

 5.2 
Na terenie 2/19-MN znajduje się obiekt wskazany do ochrony ze względu na wartość historyczną, obowiązują 
ustalenia art. 10 ust. 2 i 4 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

dla 2/17-MN 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/02-KDD, 2/16-KDW, 
2/24-KDX i 2/25-KDX, jak na rys. planu 

nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/02-KDD, 2/16-KDW, 
2/24-KDX i 2/25-KDX, jak na rys. planu dla 2/18-MN 

nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 2/01-KDL 

nieprzekraczalna 6,0 m od terenu 2/02-KDD, jak na rys. 
planu 

6.1 Linia zabudowy 

dla 2/19-MN 

nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 2/01-KDL 

6.2 Powierzchnia zabudowy maks. 20% powierzchni działki  

6.3 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

min. 50% powierzchni działki 

6. 

6.4 Forma zabudowy wolnostojąca 

dla zabudowy mieszkaniowej 
do II kondygnacji, włącznie z poddaszem 
użytkowym, maks. 9,00 m, dopuszcza się 
podpiwniczenie budynku 6.5 Wysokość zabudowy 

dla zabudowy gospodarczej i 
garażowej 

I kondygnacja, nie więcej niż 5,00 m 

6.6 Poziom posadzki parteru maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed wejściem do budynku 

dla zabudowy mieszkaniowej 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia 
połaci dachowej: 
30° ÷ 45° 

6.7 Geometria i pokrycie dachu 

dla zabudowy gospodarczej i 
garażowej 

dachy dwuspadowe o kacie nachylenia 
połaci dachowej:  
30° ÷ 45°, dopuszcza się dachy 
jednospadowe o kącie nachylenia połaci 
do 30° 

6.8 Kolorystyka elewacji 
a) należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły 
b) dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą 
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

 

6.9 Inne 

niezgodne z planem istniejące budynki mogą być poddawane modernizacji, 
remontom, jak również rozbudowie i przebudowie w linii istniejącej 
zabudowy, w sposób nie przekraczający parametrów określonych w 
niniejszej karcie terenu 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 
7. 

7.1 
Na terenie 2/19-MN znajduje się obiekt wskazany do ochrony ze względu na wartość historyczną, obowiązują 
ustalenia art. 10 ust. 2 i 4 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

8.1 
Obszary wymagające scaleń i podziałów 
nieruchomości 

tereny podzielone geodezyjnie, dopuszcza się 
scalenie i ponowny podział terenów z zachowaniem 
poniższych parametrów 

8. 

8.2 Minimalna powierzchnia projektowanej działki 1000,0 m
2
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8.3 Minimalna szerokość frontów działek Jak na rysunku planu 

8.4 
Ustala się, że granice nowo wydzielonych działek powinny być prowadzone w stosunku do pasa drogowego pod 
kątem prostym lub zbliżonym do prostego 

 

8.5 Dopuszcza się wydzielenie działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

dla 2/17- MN z terenów 2/02-KDD, 2/16-KDW, 2/24-KDX i 2/25-KDX  
dla 2/18- MN z terenów 2/01-KDL, 2/02-KDD, 2/16-KDW, 2/24-KDX i 2/25-KDX 9.1 Dostępność drogowa 

dla 2/19- MN z terenów 2/01-KDL i 2/02-KDD 

9. 

9.2 Miejsca parkingowe obowiązują ustalenia art. 12 ust. 1, pkt 2 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1 Zaopatrzenie w wodę obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 1, 7, 8 i 9 

10.2 Zaopatrzenie w energię cieplną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 2, 7, 8 i 9 
10.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 3, 7, 8 i 9 
10.4 Odprowadzenie ścieków obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 4, 7, 8 i 9 
10.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 5, 7, 8 i 9 

10. 

10.6 Utylizacja odpadów stałych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 6, 7, 8 i 9 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

11.1 Dopuszcza się lokalizację tylko jednego budynku mieszkalnego na działce 

11.2 
Dopuszcza się remont i modernizację oraz odbudowę, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącej 
zabudowy zgodnie z parametrami określonymi w niniejszej karcie terenu 

11. 

11.3 
Na terenach 2/18-MN i 2/19-MN dopuszcza się zachowanie funkcji siedliska rolniczego pod warunkiem nie 
zwiększania uciążliwości, związanej z działalnością rolniczą, dla działek sąsiednich 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
12. 

12.1 Nie ustala się 
Stawka procentowa 

13. 
13.2 30% 

Karta Nr 

4. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

1. Numer i symbol terenu 2/20-MN 2/21-MN 2/22-MN 2/23-MN 2/24-MN 2/25-MN 
2. Powierzchnia ok. 0,3 ha ok. 0,4 ha ok. 1,1 ha ok. 1,6 ha ok. 3,8 ha ok. 1,3 ha 
1. Numer i symbol terenu 2/26-MN 

2. Powierzchnia ok. 1,5 ha 

 

 

3. Przeznaczenie 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
(tereny w większości niezabudowane, częściowo zawierają podziały geodezyjne) 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. 

4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5. 
5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

dla 2/20-MN 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenu 2/03-KDD i 2/21-KDW, 
jak na rys. planu 

dla 2/21-MN 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/03-KDD, 2/20-KDW, 
2/21-KDW i 2/29-KDX, jak na rys. planu 

dla 2/22-MN 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/03-KDD, 2/20-KDW i 
2/29-KDX, jak na rys. planu 

nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/20-KDW i 2/21-KDW, 
jak na rys. planu 

dla 2/23-MN 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 2/01-KDL, jak na rys. 
planu 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/17-KDW, 2/26-KDX, 
2/27-KDX i 2/28-KDX, jak na rys. planu 

dla 2/24-MN 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 2/01-KDL, jak na rys. 
planu 

dla 2/25-MN 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/17-KDW, 2/18-KDW i 
2/19-KDW, jak na rys. planu 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/17-KDW i 2/19-KDW, 
jak na rys. planu 

6.1 Linia zabudowy 

dla 2/26-MN 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 2/01-KDL, jak na rys. 
planu 

6.2 Powierzchnia zabudowy maks. 20% powierzchni działki  

6.3 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

min. 50% powierzchni działki 

6.4 Forma zabudowy wolnostojąca 

dla zabudowy mieszkaniowej 
do II kondygnacji, włącznie z poddaszem 
użytkowym, maks. 9,00 m, dopuszcza się 
podpiwniczenie budynku 6.5 Wysokość zabudowy 

dla zabudowy gospodarczej i 
garażowej 

I kondygnacja, nie więcej niż 5,00 m 

6. 

6.6 Poziom posadzki parteru maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed wejściem do budynku 
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dla zabudowy mieszkaniowej 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia 
połaci dachowej: 
30° ÷ 45° 

6.7 Geometria i pokrycie dachu 

dla zabudowy gospodarczej i 
garażowej 

dachy dwuspadowe o kacie nachylenia 
połaci dachowej:  
30° ÷ 45°, dopuszcza się dachy 
jednospadowe o kącie nachylenia połaci 
do 30° 

6.8 Kolorystyka elewacji 
a) należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły 
b) dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą 
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

 

6.9 Inne 

niezgodne z planem istniejące budynki mogą być poddawane modernizacji, 
remontom, jak również rozbudowie i przebudowie w linii istniejącej 
zabudowy, w sposób nie przekraczający parametrów określonych w 
niniejszej karcie terenu 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 
7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

8.1 
Obszary wymagające scaleń i podziałów 
nieruchomości 

tereny podzielone geodezyjnie, dopuszcza się 
scalenie i ponowny podział terenów z zachowaniem 
poniższych parametrów 

8.2 Minimalna powierzchnia projektowanej działki 1000,0 m
2
 

8.3 Minimalna szerokość frontów działek Min. 20,00 m lub jak na rysunku planu 

8.4 
Ustala się, że granice nowo wydzielonych działek powinny być prowadzone w stosunku do pasa drogowego pod 
kątem prostym lub zbliżonym do prostego 

8. 

8.5 Dopuszcza się wydzielenie działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

dla 2/20- MN z terenów 2/03-KDD i 2/21-KDW 

dla 2/21- MN z terenów 2/03-KDD, 2/20-KDW, 2/21-KDW i 2/29-KDX 

dla 2/22- MN z terenów 2/20-KDW i 2/29-KDX 

dla 2/23- MN z terenów 2/01-KDL, 2/20-KDW i 2/21-KDW 

dla 2/24- MN z terenów 2/01-KDL, 2/17-KDW, 2/26-KDX, 2/27-KDX i 2/28-KDX 

dla 2/25- MN z terenów 2/17-KDW, 2/18-KDW i 2/19-KDW 

9.1 Dostępność drogowa 

dla 2/26- MN z terenów 2/01-KDL, 2/17-KDW i 2/19-KDW 

9. 

9.2 Miejsca parkingowe obowiązują ustalenia art. 12 ust. 1, pkt 2 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1 Zaopatrzenie w wodę obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 1, 7, 8 i 9 

10.2 Zaopatrzenie w energię cieplną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 2, 7, 8 i 9 
10.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 3, 7, 8 i 9 
10.4 Odprowadzenie ścieków obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 4, 7, 8 i 9 
10.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 5, 7, 8 i 9 

10. 

10.6 Utylizacja odpadów stałych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 6, 7, 8 i 9 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

11. 
11.1 Dopuszcza się lokalizację tylko jednego budynku mieszkalnego na działce 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
12. 

12.1 Nie ustala się 
Stawka procentowa 

13. 
13.1 30% 

Karta Nr 

5. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

1. Numer i symbol terenu 1/16-MN/U 1/17-MN/U 1/18-MN/U 1/19-MN/U 
2. Powierzchnia ok. 0,4 ha ok. 1,3 ha ok. 0,7 ha ok. 0,8 ha 

 

3. Przeznaczenie 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 
(tereny częściowo zabudowane i podzielone geodezyjnie) 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. 

4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5. 
5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

dla 1/16-MN/U 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/10-KDW i 1/11-
KDW, jak na rys. planu 

nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/09-KDW, 1/10-KDW 
i 1/11-KDW, jak na rys. planu 

6. 

6.1 Linia zabudowy 

dla 1/17-MN/U 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 1/01-KDL, jak na rys. 
planu 
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nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/11-KDW, 1/15-
KDW, 1/16-KDW i 1/17-KDW, jak na rys. planu 

dla 1/18-MN/U 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 1/01-KDL, jak na rys. 
planu 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/17-KDW i 1/21-
KDW, jak na rys. planu 

  

dla 1/19-MN/U 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 1/01-KDL, jak na rys. 
planu 

6.2 Powierzchnia zabudowy maks. 30% powierzchni działki  

6.3 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

min. 40% powierzchni działki 

6.4 Forma zabudowy Wolnostojąca, dopuszcza się lokalizację zespołu budynków usługowych 

dla zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej 

do II kondygnacji, włącznie z poddaszem 
użytkowym, maks. 9,00 m, dopuszcza się 
podpiwniczenie budynku 6.5 Wysokość zabudowy 

dla zabudowy gospodarczej, 
magazynowej i garażowej 

I kondygnacja, nie więcej niż 5,00 m 

6.6 Poziom posadzki parteru maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed wejściem do budynku 

dla zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej 

dachy dwuspadowe o kącie nachylenia 
połaci dachowej: 
30° ÷ 45° 

 

6.7 Geometria i pokrycie dachu 

dla zabudowy gospodarczej, 
magazynowej i garażowej 

dachy dwuspadowe o kacie nachylenia 
połaci dachowej:  
30° ÷ 45°, dopuszcza się dachy 
jednospadowe o kącie nachylenia połaci 
do 30° 

6.8 Kolorystyka elewacji 
a) należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły 
b) dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą 
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

 

6.9 Inne 

niezgodne z planem istniejące budynki mogą być poddawane modernizacji, 
remontom, jak również rozbudowie i przebudowie w linii istniejącej 
zabudowy, w sposób nie przekraczający parametrów określonych w 
niniejszej karcie terenu 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 
7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

8.1 
Obszary wymagające scaleń i podziałów 
nieruchomości 

dopuszcza się 

8.2 Minimalna powierzchnia wydzielonej działki 1000,0 m
2
 

8.3 
Minimalna szerokość frontów nowo wydzielonych 
działek 

20,00 m 

8.4 
Ustala się, że granice nowo wydzielonych działek powinny być prowadzone w stosunku do pasa drogowego pod 
kątem prostym lub zbliżonym do prostego 

8. 

8.5 Dopuszcza się wydzielenie działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

dla 1/16-MN/U z terenów 1/10-KDW i 1/11-KDW 

dla 1/17-MN/U z terenów 1/01-KDL, 1/09-KDW, 1/10-KDW i 1/11-KDW 

dla 1/18-MN/U z terenów 1/01-KDL, 1/11-KDW, 1/15-KDW, 1/16-KDW i 1/17-KDW 
9.1 Dostępność drogowa 

dla 1/19-MN/U z terenów 1/01-KDL, 1/17-KDW i 1/21-KDW 

9. 

9.2 Miejsca parkingowe obowiązują ustalenia art. 12 ust. 1, pkt 2 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1 Zaopatrzenie w wodę obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 1, 7, 8 i 9 

10.2 Zaopatrzenie w energię cieplną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 2, 7, 8 i 9 
10.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 3, 7, 8 i 9 
10.4 Odprowadzenie ścieków obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 4, 7, 8 i 9 
10.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 5, 7, 8 i 9 

10. 

10.6 Utylizacja odpadów stałych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 6, 7, 8 i 9 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

11. 
11.1 Dopuszcza się lokalizację tylko jednego budynku mieszkalnego na działce 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
12. 

12.1 Nie ustala się 
Stawka procentowa 

13. 
13.1 30% 

Karta Nr 

6. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

1. Numer i symbol terenu 2/27-MN/U 2/28-MN/U  
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2. Powierzchnia ok. 2,0 ha ok. 0,3 ha  

3. Przeznaczenie 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Na terenie 2/27-MN/U dopuszcza 
się lokalizację budynków związanych z produkcją rolniczą 
(tereny częściowo zabudowane i częściowo podzielone geodezyjnie) 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. 

4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5. 
5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 

 5.2 
Na terenie 2/27-MN/U znajduje się obiekt wskazany do ochrony ze względu na wartość historyczną, obowiązują 
ustalenia art. 10 ust. 2 i 4 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/11-KDW, 2/15-KDW 
i 2/16-KDW, jak na rys. planu 

dla 2/27-MN/U 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenu 2/01-KDL, jak na rys. 
planu 

6.1 Linia zabudowy 

dla 2/28-MN/U 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/17-KDW i 2/18-
KDW, jak na rys. planu 

6.2 Powierzchnia zabudowy maks. 30% powierzchni działki  

6.3 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

min. 40% powierzchni działki 

6. 

6.4 Forma zabudowy 
Wolnostojąca, na terenie 2/27-KDW dopuszcza się lokalizację zespołu 
budynków usługowych 

dla zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej 

do II kondygnacji, włącznie z poddaszem 
użytkowym, maks. 9,00 m, dopuszcza się 
podpiwniczenie budynku 6.5 Wysokość zabudowy 

dla zabudowy gospodarczej, 
magazynowej i garażowej 

I kondygnacja, nie więcej niż 5,00 m 

6.6 Poziom posadzki parteru maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed wejściem do budynku 

dla zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej 

dachy dwuspadowe o kącie nachylenia 
połaci dachowej: 
30° ÷ 45° 

6.7 Geometria i pokrycie dachu 

dla zabudowy gospodarczej, 
magazynowej i garażowej 

dachy dwuspadowe o kacie nachylenia 
połaci dachowej:  
30° ÷ 45°, dopuszcza się dachy 
jednospadowe o kącie nachylenia połaci 
do 30° 

6.8 Kolorystyka elewacji 
a) należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły 
b) dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą 
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

 

6.9 Inne 

niezgodne z planem istniejące budynki mogą być poddawane modernizacji, 
remontom, jak również rozbudowie i przebudowie w linii istniejącej 
zabudowy, w sposób nie przekraczający parametrów określonych w 
niniejszej karcie terenu 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 
7. 

7.1 
Na terenie 2/27-MN/U znajduje się obiekt wskazany do ochrony ze względu na wartość historyczną, obowiązują 
ustalenia art. 10 ust. 2 i 4 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

8.1 
Obszary wymagające scaleń i podziałów 
nieruchomości 

dopuszcza się 

8.2 Minimalna powierzchnia projektowanej działki 1000,0 m
2
 

8.3 
Minimalna szerokość frontów nowo wydzielonych 
działek 

25,00 m 

8.4 
Ustala się, że granice nowo wydzielonych działek powinny być prowadzone w stosunku do pasa drogowego pod 
kątem prostym lub zbliżonym do prostego 

8. 

8.5 Dopuszcza się wydzielenie działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

dla 2/27-MN/U z terenów 2/01-KDL, 2/11-KDW, 2/15-KDW i 2/16-KDW 
9.1 Dostępność drogowa 

dla 2/28-MN/U z terenów 2/17-KDW i 2/18-KDW 
9. 

9.2 Miejsca parkingowe obowiązują ustalenia art. 12 ust. 1, pkt 2 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1 Zaopatrzenie w wodę obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 1, 7, 8 i 9 

10.2 Zaopatrzenie w energię cieplną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 2, 7, 8 i 9 
10.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 3, 7, 8 i 9 
10.4 Odprowadzenie ścieków obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 4, 7, 8 i 9 
10.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 5, 7, 8 i 9 

10. 

10.6 Utylizacja odpadów stałych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 6, 7, 8 i 9 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

11. 
11.1 Dopuszcza się lokalizację tylko jednego budynku mieszkalnego na działce 

 11.2 Na terenach 2/27-MN/U i 2/28-MN/U dopuszcza się zachowanie funkcji siedliska rolniczego pod warunkiem nie 



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 6 — 413 — Poz. 132

 
 

zwiększania uciążliwości, związanej z działalnością rolniczą, dla działek sąsiednich 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

12. 
12.1 Nie ustala się 

Stawka procentowa 
13. 

13.1 30% 

Karta Nr 

7. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

1. Numer i symbol terenu 1/20-ML 1/21-ML 1/22-ML 1/23-ML 1/24-ML 1/25-ML 1/26-ML 
2. Powierzchnia ok. 0,2 ha ok. 3,6 ha ok. 3,1 ha ok. 0,5 ha ok. 0,6 ha ok. 1,3 ha ok. 0,6 ha 
1. Numer i symbol terenu 1/27-ML 1/28-ML 1/29-ML 1/30-ML 1/31-ML 1/32-ML 1/33-ML 

2. Powierzchnia ok. 0,3 ha ok. 0,3 ha ok. 0,6 ha ok. 0,2 ha ok. 1,7 ha ok. 0,7 ha ok. 1,7 ha 
1. Numer i symbol terenu 1/34-ML 1/35-ML 1/36-ML 1/37-ML 1/38-ML 1/39-ML 1/40-ML 

2. Powierzchnia ok. 0,5 ha ok. 2,1 ha ok. 1,7 ha ok. 0,7 ha ok. 2,4 ha ok. 0,3 ha ok. 2,0 ha 
1. Numer i symbol terenu 1/41-ML 1/42-ML 1/43-ML 1/44-ML 1/45-ML 1/46-ML 1/47-ML 
2. Powierzchnia ok. 0,7 ha ok. 0,9 ha ok. 0,9 ha ok. 0,5 ha ok. 2,2 ha ok. 0,8 ha ok. 0,5 ha 
1. Numer i symbol terenu 1/48-ML 

2. Powierzchnia ok. 0,7 ha 

 

3. Przeznaczenie 
Tereny zabudowy letniskowej 
(tereny w większości niezabudowane, częściowo zawierają podziały geodezyjne) 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. 

4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5. 
5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

dla 1/20-ML 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/03-KDD i 1/04-KDW, 
jak na rys. planu 

dla 1/21-ML 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/03-KDD, 1/04-KDW i 
1/37-KDX, jak na rys. planu 

dla 1/22-ML 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/03-KDD, 1/04-KDW i 
1/38-KDX, jak na rys. planu 

dla 1/23-ML 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/05-KDW i 1/06-KDW, 
jak na rys. planu 

dla 1/24-ML 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/05-KDW i 1/06-KDW, 
jak na rys. planu 

dla 1/25-ML 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/03-KDD, 1/05-KDW, 
1/06-KDW, jak na rys. planu 

nieprzekraczalna 6,0 m od terenu 1/47-KDX, jak na rys. 
planu 

dla 1/26-ML 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 1/01-KDL, jak na rysunku 
planu 

dla 1/27-ML nieprzekraczalna 6,0 m od terenu 1/08-KDW 

dla 1/28-ML 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/08-KDW i 1/45-KDX, 
jak na rys. planu 

dla 1/29-ML 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/11-KDW i 1/13-KDW, 
jak na rys. planu 

dla 1/30-ML 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/13-KDW i 1/18-KDW, 
jak na rys. planu 

dla 1/31-ML 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/13-KDW, 1/18-KDW i 
1/39-KDX, jak na rys. planu 

dla 1/32-ML 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/11-KDW, 1/12-KDW, 
1/13-KDW i 1/18-KDW, jak na rys. planu 

dla 1/33-ML 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenu 1/18-KDW i 1/44-KDX, 
jak na rys. planu 

dla 1/34-ML 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/18-KDW i 1/43-KDX, 
jak na rys. planu 

dla 1/35-ML 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/18-KDW, 1/19-KDW i 
1/43-KDX, jak na rys. planu 

dla 1/36-ML 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenu 1/15-KDW, 1/16-KDW, 
1/17-KDW, 1/18-KDW i 1/35-KDX, jak na rys. planu 

dla 1/37-ML 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenu 1/17-KDW, 1/18-KDW i 
1/21-KDW, jak na rys. planu 

dla 1/38-ML 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/18-KDW, 1/19-KDW, 
1/20-KDW i 1/21-KDW, jak na rys. planu 

nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/21-KDW i 1/22-KDW, 
jak na rys. planu dla 1/39-ML 

nieprzekraczalna 8,0 m od terenów 1/01-KDL 

6. 

6.1 Linia zabudowy 

dla 1/40-ML 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/21-KDW, 1/22-KDW, 
1/23-KDW i 1/24-KDW, jak na rys. planu 
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dla 1/41-ML 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/21-KDW, 1/23-KDW, 
1/24-KDW i 1/25-KDW, jak na rys. planu 

   

dla 1/42-ML 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/21-KDW, 1/25-KDW, 
1/36-KDX, 1/40-KDX i 1/46-KX, jak na rys. planu 

dla 1/43-ML 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenu 1/21-KDW, 1/40-KDX, 
1/41-KDX i 1/46-KX, jak na rys. planu 

dla 1/44-ML 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/21-KDW i 1/41-KDW, 
jak na rys. planu 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/26-KDW i 1/27-KDW, 
jak na rys. planu 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 1/01-KDL 

dla 1/45-ML 

nieprzekraczalna 12,0 m od terenów 1/78-ZL i 1/79-ZL 

nieprzekraczalna 6,0 m od terenu 1/27-KDW, jak na rys. 
planu 

dla 1/46-ML 
nieprzekraczalna 12,0 m od terenu 1/82-ZL, jak na rys. 
planu 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenu 1/26-KDW i 1/27-KDW, 
jak na rys. planu 

dla 1/47-ML 
nieprzekraczalna 12,0 m od terenu 1/79-ZL, jak na rys. 
planu 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/26-KDW, 1/27-KDW, 
jak na rys. planu 

  

dla 1/48-ML 
nieprzekraczalna 12,0 m od terenu 1/28-ZL, jak na rys. 
planu 

6.2 Powierzchnia zabudowy maks. 20% powierzchni działki  

6.3 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

min. 50% powierzchni działki 

6.4 Forma zabudowy wolnostojąca 

dla zabudowy letniskowej 
do II kondygnacji, włącznie z poddaszem 
użytkowym, maks. 8,00 m 

6.5 Wysokość zabudowy 
dla zabudowy gospodarczej i 
garażowej 

I kondygnacja, nie więcej niż 5,00 m 

 

6.6 Poziom posadzki parteru maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed wejściem do budynku 

dla zabudowy letniskowej 
dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
kącie nachylenia połaci dachowej: 
30° ÷ 45° 

 6.7 Geometria i pokrycie dachu 

dla zabudowy gospodarczej i 
garażowej 

dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
kacie nachylenia połaci dachowej:  
30° ÷ 45° 

6.8 Kolorystyka elewacji 
a) należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły 
b) dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą 
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

 

6.9 Inne 

niezgodne z planem istniejące budynki mogą być poddawane modernizacji, 
remontom, jak również rozbudowie i przebudowie w linii istniejącej 
zabudowy, w sposób nie przekraczający parametrów określonych w 
niniejszej karcie terenu 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

8.1 
Obszary wymagające scaleń i podziałów 
nieruchomości 

dopuszcza się 

8.2 Minimalna powierzchnia działki 1000,0 m
2
 

8. 

8.3 Minimalna szerokość frontów działek Nie ustala się 

8.4 
Ustala się, że granice nowo wydzielonych działek powinny być prowadzone w stosunku do pasa drogowego pod 
kątem prostym lub zbliżonym do prostego  

8.5 Dopuszcza się wydzielenie działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

dla 1/20- ML z terenów 1/03-KDD i 1/04-KDW 

dla 1/21- ML z terenów 1/03-KDD, 1/04-KDW i 1/37-KDX 

dla 1/22- ML z terenów 1/03-KDD, 1/04-KDW i 1/38-KDX 

dla 1/23- ML z terenu 1/06-KDW  

dla 1/24- ML z terenów 1/05-KDW i 1/06-KDW 
dla 1/25- ML z terenów 1/03-KDD, 1/05-KDW i 1/06-KDW 

dla 1/26- ML z terenu 1/01-KDL 

dla 1/27- ML z terenu 1/08-KDW 

dla 1/28- ML z terenów 1/08-KDW i 1/45-KDX 

dla 1/29- ML z terenów 1/11-KDW i 1/13-KDW 
dla 1/30- ML z terenów 1/13-KDW i 1/18-KDW 

9. 

9.1 Dostępność drogowa 

dla 1/31- ML z terenu 1/13-KDW, 1/18-KDW i 1/39-KDX 
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dla 1/32- ML z terenów 1/11-KDW, 1/12-KDW, 1/13-KDW i 1/18-KDW 

dla 1/33- ML z terenów 1/18-KDW i 1/44-KDX 

dla 1/34- ML z terenów 1/18-KDW i 1/43-KDW 
dla 1/35- ML z terenów 1/18-KDW, 1/19-KDW i 1/43-KDX 

dla 1/36- ML z terenów 1/15-KDW, 1/16-KDW, 1/17-KDW, 1/18-KDW i 1/35-KDX 

dla 1/37- ML z terenów 1/17-KDW, 1/18-KDW i 1/21-KDW 

dla 1/38- ML z terenów 1/18-KDW, 1/19-KDW, 1/20-KDW i 1/21-KDW 

dla 1/39- ML z terenów 1/01-KDL, 1/21-KDW i 1/22-KDW 

dla 1/40- ML z terenów 1/21-KDW, 1/22-KDW, 1/23-KDW i 1/24-KDW 
dla 1/41- ML z terenów 1/21-KDD, 1/23-KDW, 1/24-KDW i 1/25-KDW 

dla 1/42- ML z terenów 1/25-KDL, 1/36-KDX i 1/40-KDX  
dla 1/43- ML z terenów 1/21-KDW, 1/40-KDX i 1/41-KDX  
dla 1/44- ML z terenów 1/21-KDW i 1/41-KDX 

dla 1/45- ML z terenów 1/01-KDL, 1/26-KDW i 1/27-KDW 

dla 1/46- ML z terenu 1/27-KDW 
dla 1/47- ML z terenów 1/26-KDW i 1/27-KDW 

  

dla 1/48- ML z terenów 1/26-KDW i 1/27-KDW 

 

9.2 Miejsca parkingowe obowiązują ustalenia art. 12 ust. 1, pkt 2 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1 Zaopatrzenie w wodę obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 1, 7, 8 i 9 
10.2 Zaopatrzenie w energię cieplną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 2, 7, 8 i 9 
10.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 3, 7, 8 i 9 
10.4 Odprowadzenie ścieków obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 4, 7, 8 i 9 
10.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 5, 7, 8 i 9 

10. 

10.6 Utylizacja odpadów stałych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 6, 7, 8 i 9 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

11.1 Dopuszcza się lokalizację tylko jednego budynku letniskowego i jednego gospodarczego lub garażowego na 
działce 11. 

11.2 
Dopuszcza się remont i modernizację oraz odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, dobudowę i przebudowę 
istniejącej zabudowy zgodnie z parametrami określonymi w niniejszej karcie terenu 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
12. 

12.1 Nie ustala się 
Stawka procentowa 

13. 
13.2 30% 

Karta Nr 

8. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

1. Numer i symbol terenu 1/48-U 
2. Powierzchnia ok. 0,7 ha 

 

3. Przeznaczenie 
Tereny zabudowy usługowej, w tym usług publicznych 
 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. 

4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5. 
5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

6.1 Linia zabudowy nieprzekraczalna 8,0 m od terenu  1/01-KDL, jak na rys. planu 

6.2 Powierzchnia zabudowy maks. 30% powierzchni działki  

6.3 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

min. 50% powierzchni działki 

6. 

6.4 Forma zabudowy wolnostojąca 

dla zabudowy usługowej 
do II kondygnacji, włącznie z poddaszem 
użytkowym, maks. 9,00 m, dopuszcza się 
podpiwniczenie budynku 6.5 Wysokość zabudowy 

dla zabudowy gospodarczej, 
magazynowej i garażowej 

I kondygnacja, nie więcej niż 5,00 m 

6.6 Poziom posadzki parteru maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed wejściem do budynku 

dla zabudowy usługowej 
dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
kącie nachylenia połaci dachowej: 
30° ÷ 45° 

6.7 Geometria i pokrycie dachu 

dla zabudowy gospodarczej, 
magazynowej i garażowej 

dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
kacie nachylenia połaci dachowej:  
30° ÷ 45°,  

 

6.8 Kolorystyka elewacji 
a) należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły 
b) dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą 
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 
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Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 
7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

8.1 
Obszary wymagające scaleń i podziałów 
nieruchomości 

nie dopuszcza się 

8.2 Minimalna powierzchnia wydzielonej działki 2000 m
2 

8.3 
Minimalna szerokość frontów nowo wydzielonych 
działek 

nie ustala się 

8.4 
Ustala się, że granice nowo wydzielonych działek powinny być prowadzone w stosunku do pasa drogowego pod 
kątem prostym lub zbliżonym do prostego 

8. 

8.5 Dopuszcza się wydzielenie działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

9.1 Dostępność drogowa z terenu 1/01-KDL 9. 

9.2 Miejsca parkingowe obowiązują ustalenia art. 12 ust. 1, pkt 2 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1 Zaopatrzenie w wodę obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 1, 7, 8 i 9 

10.2 Zaopatrzenie w energię cieplną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 2, 7, 8 i 9 
10.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 3, 7, 8 i 9 
10.4 Odprowadzenie ścieków obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 4, 7, 8 i 9 
10.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 5, 7, 8 i 9 

10. 

10.6 Utylizacja odpadów stałych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 6, 7, 8 i 9 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

11. 
11.1 Zakaz lokalizacji działalności szkodliwej dla środowiska 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
12. 

12.1 Nie ustala się 
13. Stawka procentowa 

 13.1 30% 

Karta Nr 

9. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

1. Numer i symbol terenu 2/29-U 
2. Powierzchnia ok. 0,2 ha 

 

3. Przeznaczenie Tereny zabudowy usługowej, w tym usług publicznych 
Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 

4. 
4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
5. 

5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

nieprzekraczalna 6,0 m od terenu  2/20-KDW, jak na rys. planu 
6.1 Linia zabudowy 

nieprzekraczalna 8,0 m od terenu  2/01-KDL, jak na rys. planu 

6.2 Powierzchnia zabudowy maks. 30% powierzchni działki  

6.3 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

min. 50% powierzchni działki 

6.4 Forma zabudowy wolnostojąca 

6. 

6.5 Wysokość zabudowy dla zabudowy usługowej 
do II kondygnacji, włącznie z poddaszem 
użytkowym, maks. 9,00 m, dopuszcza się 
podpiwniczenie budynku 

  
dla zabudowy gospodarczej, 
magazynowej i garażowej 

I kondygnacja, nie więcej niż 4,00 m 

6.6 Poziom posadzki parteru maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed wejściem do budynku 

dla zabudowy usługowej 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia 
połaci dachowej: 
30° ÷ 45° 

6.7 Geometria i pokrycie dachu 

dla zabudowy gospodarczej, 
magazynowej i garażowej 

dachy dwuspadowe o kacie nachylenia 
połaci dachowej:  
30° ÷ 45°, dopuszcza się dachy 
jednospadowe o kącie nachylenia połaci 
do 30° 

6.8 Kolorystyka elewacji 
a) należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły 
b) dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą 
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

 

6.9 Inne 

niezgodne z planem istniejące budynki mogą być poddawane modernizacji, 
remontom, jak również rozbudowie i przebudowie w linii istniejącej 
zabudowy, w sposób nie przekraczający parametrów określonych w 
niniejszej karcie terenu 
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Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

8.1 
Obszary wymagające scaleń i podziałów 
nieruchomości 

nie dopuszcza się 

8.2 Minimalna powierzchnia wydzielonej działki w liniach rozgraniczających terenu 

8.3 
Minimalna szerokość frontów nowo wydzielonych 
działek 

nie dotyczy 

8.4 
Ustala się, że granice nowo wydzielonych działek powinny być prowadzone w stosunku do pasa drogowego pod 
kątem prostym lub zbliżonym do prostego 

8. 

8.5 Dopuszcza się wydzielenie działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

9.1 Dostępność drogowa z terenów 2/01-KDL i 2/20-KDW 9. 

9.2 Miejsca parkingowe obowiązują ustalenia art. 12 ust. 1, pkt 2 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1 Zaopatrzenie w wodę obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 1, 7, 8 i 9 

10.2 Zaopatrzenie w energię cieplną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 2, 7, 8 i 9 
10.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 3, 7, 8 i 9 
10.4 Odprowadzenie ścieków obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 4, 7, 8 i 9 
10.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 5, 7, 8 i 9 

10. 

10.6 Utylizacja odpadów stałych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 6, 7, 8 i 9 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

11. 
11.1 Zakaz lokalizacji działalności szkodliwej dla środowiska 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
12. 

12.1 Nie ustala się 
13. Stawka procentowa 

 13.1 10% 

Karta Nr 

10. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

1. Numer i symbol terenu 
2. Powierzchnia 

1/49-US 
ok. 0,8 ha 

 

3. Przeznaczenie Tereny sportu i rekreacji (plaża, usługi gastronomii) 
Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 

4. 
4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
5. 

5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

6.1 Linia zabudowy 1/49-US 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenu  1/11-KDW, jak na rys. 
planu 

6.2 Powierzchnia zabudowy maks. 15% powierzchni działki  

6.3 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

min. 60% powierzchni działki 

6.4 Forma zabudowy wolnostojąca 

6.5 Wysokość zabudowy dla zabudowy usługowej 
II kondygnacje, w tym poddasze 
użytkowe, maks. 5,00 m,  

6.6 Poziom posadzki parteru maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed wejściem do budynku 

6.7 Geometria i pokrycie dachu dla zabudowy usługowej 
dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
kącie nachylenia połaci dachowej: 
30° ÷ 45° 

6. 

6.8 Kolorystyka elewacji 
a) należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły 
b) dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą 
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 
7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

8.1 
Obszary wymagające scaleń i podziałów 
nieruchomości 

nie dotyczy 

8.2 Minimalna powierzchnia wydzielonej działki W liniach rozgraniczających terenu 

8.3 
Minimalna szerokość frontów nowo wydzielonych 
działek 

nie ustala się 

8. 

8.4 Dopuszcza się wydzielenie działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
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Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

9.1 Dostępność drogowa Dla 1/49-US z terenów  1/11-KDW 9. 

9.2 Miejsca parkingowe obowiązują ustalenia art. 12 ust. 1, pkt 2 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1 Zaopatrzenie w wodę obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 1, 7, 8 i 9 

10.2 Zaopatrzenie w energię cieplną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 2, 7, 8 i 9 
10.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 3, 7, 8 i 9 
10.4 Odprowadzenie ścieków obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 4, 7, 8 i 9 
10.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 5, 7, 8 i 9 

10. 

10.6 Utylizacja odpadów stałych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 6, 7, 8 i 9 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

11. 
11.1 Zakaz lokalizacji działalności szkodliwej dla środowiska 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
12. 

12.1 Dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów gastronomii 
 12.2 Nakazuje się stosowanie naturalnych materiałów wykończeniowych np. drewno 

13. Stawka procentowa 
 13.1 30% 

Karta Nr 

11. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

1. Numer i symbol terenu 2/30-U/US 
2. Powierzchnia ok. 1,7 ha 

 

3. Przeznaczenie 
Teren zabudowy usługowej (usługi pensjonatowe, gastronomia, handel) oraz usług sportu i 
rekreacji 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. 

4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5. 
5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

6.1 Linia zabudowy nieprzekraczalna 6,0 m od terenu  2/02-KDD i 2/16-KDW, jak na rys. planu 

6.2 Powierzchnia zabudowy maks. 20% powierzchni działki  

6.3 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

min. 60% powierzchni działki 

6.4 Forma zabudowy wolnostojąca 

6.5 Wysokość zabudowy 
do II kondygnacji nadziemnych, wraz z poddaszem użytkowym, maks. 
9,00 m. Zakaz podpiwniczania. 

6.6 Poziom posadzki parteru maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed wejściem do budynku 

6.7 Geometria i pokrycie dachu 
dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej: 
30° ÷ 45° 

6. 

6.8 Kolorystyka elewacji 
a) należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły 
b) dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą 
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 
7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

8.1 
Obszary wymagające scaleń i podziałów 
nieruchomości 

nie dotyczy 

8.2 Minimalna powierzchnia wydzielonej działki w liniach rozgraniczających terenu 

8.3 
Minimalna szerokość frontów nowo wydzielonych 
działek 

nie ustala się 

8. 

8.4 Dopuszcza się wydzielenie działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

9.1 Dostępność drogowa z terenów 2/02-KDD i 2/16-KDW 9. 

9.2 Miejsca parkingowe obowiązują ustalenia art. 12 ust. 1, pkt 2 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1 Zaopatrzenie w wodę obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 1, 7, 8 i 9 

10.2 Zaopatrzenie w energię cieplną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 2, 7, 8 i 9 
10.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 3, 7, 8 i 9 
10.4 Odprowadzenie ścieków obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 4, 7, 8 i 9 
10.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 5, 7, 8 i 9 

10. 

10.6 Utylizacja odpadów stałych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 6, 7, 8 i 9 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

11. 11.1 Nakaz zachowania istniejącego na terenie oczka wodnego z dopuszczeniem regulacji jego granic (możliwość 
zmniejszenia jego aktualnej powierzchni maksymalnie o 25%) 
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Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
12. 

12.1 Nie ustala się 
13. Stawka procentowa 

 13.1 30% 

Karta Nr 

12. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

1. Numer i symbol terenu 1/50-RM 1/51-RM 1/52-RM 1/53-RM 
2. Powierzchnia ok. 1,4 ha ok. 1,1 ha ok. 0,7 ha ok. 0,9 ha 
1. Numer i symbol terenu 1/54-RM 1/55-RM 1/56-RM 1/57-RM 
2. Powierzchnia ok. 2,2 ha ok. 1,4 ha ok. 0,6 ha ok. 0,7 ha 

 

3. Przeznaczenie 

Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 
(tereny częściowo zabudowane oraz częściowo podzielone geodezyjnie) 
Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę związaną z 
prowadzeniem produkcji rolniczej. Dopuszcza się agroturystykę oraz usługi gastronomii, 
handlu, usługi rzemiosła drobnego i rękodzieła związane z folklorem i tradycjami 
kaszubskimi (np. garncarstwo, ceramika, hafciarstwo, rzeźba, malarstwo, itp.) 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. 

4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 

5.2 
Na terenach 1/50-RM, 1/51-RM, 1/52-RM, 1/54-RM znajdują się obiekty wskazane do ochrony ze względu na 
wartość historyczną, obowiązują ustalenia art. 10 ust. 2 i 4 

5. 

5.3 
Na terenach 1/50-RM, 1/55-RM i 1/57-RM znajdują się siedliska rolnicze o charakterze tradycyjnej zabudowy 
wielobudynkowej, obowiązują ustalenia art. 10 ust. 3 i 4 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

dla 1/50-RM 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenu 1/03-KDD, jak na rys. 
planu 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenu 1/03-KDD, jak na rys. 
planu 

dla 1/51-RM 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 1/01-KDL, jak na rys. 
planu 

dla 1/52-RM 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 1/01-KDL, jak na rys. 
planu 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenu 1/08-KDW, jak na rys. 
planu 

dla 1/53-RM 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 1/01-KDL, jak na rys. 
planu 

dla 1/54-RM 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/10-KDW, 1/11-KDW i 
1/45-KDX, jak na rys. planu 

dla 1/55-RM 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/18-KDW i 1/44-KDX, 
jak na rys. planu 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 1/01-KDL, jak na rys. 
planu 

dla 1/56-RM 
nieprzekraczalna 12,0 m od terenu 1/84-ZL i 1/85-ZL, jak na 
rys. planu 

6.1 Linia zabudowy 

dla 1/57-RM 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 1/33-KDW i 1/42-KDX, 
jak na rys. planu 

6.2 Powierzchnia zabudowy maks. 30% powierzchni działki  

6.3 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

min. 50% powierzchni działki 

6.4 Forma zabudowy wolnostojąca,  

6.5 Wysokość zabudowy 
do II kondygnacji, włącznie z poddaszem użytkowym, maks. 9,00 m, 
dopuszcza się podpiwniczenie budynku 

6.6 Poziom posadzki parteru maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed wejściem do budynku 

dla budynków mieszkalnych 
dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
kącie nachylenia połaci dachowej: 
30° ÷ 45° 

6.7 Geometria i pokrycie dachu 

dla pozostałych budynków 

dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
kacie nachylenia połaci dachowej:  
30° ÷ 45°, dopuszcza się dachy 
jednospadowe o kącie nachylenia połaci 
do 30° 

6. 

6.8 Kolorystyka elewacji 
a) należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły 
b) dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą 
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 
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 6.9 Inne 

niezgodne z planem istniejące budynki mogą być poddawane modernizacji, 
remontom, jak również rozbudowie i przebudowie w linii istniejącej 
zabudowy, w sposób nie przekraczający parametrów określonych w 
niniejszej karcie terenu 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 
7. 

7.1 
Na terenach 1/50-RM, 1/51-RM, 1/52-RM, 1/54-RM znajdują się obiekty wskazane do ochrony ze względu na 
wartość historyczną, obowiązują ustalenia art. 10 ust. 2 i 4 

 7.2 
Na terenach 1/51-RM, 1/55-RM i 1/57-RM znajdują się siedliska rolnicze o charakterze tradycyjnej zabudowy 
wielobudynkowej, obowiązują ustalenia art. 10 ust. 3 i 4 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

8.1 
Obszary wymagające scaleń i podziałów 
nieruchomości 

nie ustala się 

8.2 Minimalna powierzchnia działki 3000 m
2 

8.3 Minimalna szerokość frontów działek nie ustala się 

8. 

8.5 Dopuszcza się wydzielenie działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

dla 1/50-RM z terenu 1/03-KDD 
dla 1/51-RM z terenów 1/01-KDL i 1/03-KDD 

dla 1/52-RM z terenu 1/01-KDL 

dla 1/53-RM z terenów 1/01-KDL i 1/08-KDW 

dla 1/54-RM z terenów 1/10-KDW, 1/11-KDW i 1/45-KDX 

dla 1/55-RM z terenów 1/18-KDW i 1/44-KDX 

dla 1/56-RM z terenu 1/01-KDL 

9.1 Dostępność drogowa 

dla 1/57-RM z terenów 1/33-KDW i 1/42-KDX 

9. 

9.2 Miejsca parkingowe obowiązują ustalenia art. 12 ust. 1, pkt 2 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1 Zaopatrzenie w wodę obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 1, 7, 8 i 9 

10.2 Zaopatrzenie w energię cieplną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 2, 7, 8 i 9 
10.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 3, 7, 8 i 9 
10.4 Odprowadzenie ścieków obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 4, 7, 8 i 9 
10.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 5, 7, 8 i 9 

10. 

10.6 Utylizacja odpadów stałych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 6, 7, 8 i 9 
11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

 

11.1 Dopuszcza się remont i modernizację oraz odbudowę, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącej 
zabudowy w linii istniejącej zabudowy zgodnie z parametrami określonymi w niniejszej karcie terenu z 
zastrzeżeniem  
art. 10 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
12. 

12.1 Nie ustala się 
13. Stawka procentowa 

 13.1 10% 

Karta Nr 

13. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

1. Numer i symbol terenu 2/31-RM 2/32-RM 2/33-RM 2/34-RM 2/35-RM 
2. Powierzchnia ok. 0,6 ha ok. 1,4 ha ok. 1,1 ha ok. 0,9 ha ok. 0,7 ha 

 

3. Przeznaczenie 

Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 
(tereny częściowo zabudowane oraz częściowo podzielone geodezyjnie) 
Dopuszcza się agroturystykę oraz usługi: gastronomii, handlu, usługi rzemiosła drobnego i 
rękodzieła związane z folklorem i tradycjami kaszubskimi (np. garncarstwo, ceramika, 
hafciarstwo, rzeźba, malarstwo, itp.) 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. 

4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5. 
5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 

 5.2 
Na terenach 2/32-RM, 2/33-RM, 2/34-RM i 2/35-RM znajdują się obiekty wskazane do ochrony ze względu na 
wartość historyczną, obowiązują ustalenia art. 10 ust. 2 i 4 

 5.3 
Na terenie 2/31-RM znajduje się siedlisko rolnicze o charakterze tradycyjnej zabudowy wielobudynkowej, 
obowiązują ustalenia art. 10 ust. 3 i 4 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
dla 2/31-RM nie ustala się 

nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/03-KDW i 2/07-KDW, 
jak na rys. planu 

6. 
6.1 Linia zabudowy 

dla 2/32-RM 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 2/01-KDL, jak na rys. 
planu 
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dla 2/33-RM 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/02-KDD i 2/16-KDW, 
jak na rys. planu 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenu 2/03-KDD, jak na rys. 
planu 

dla 2/34-RM 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 2/01-KDL, jak na rys. 
planu 
nieprzekraczalna 8,0 m od terenu 2/01-KDL, jak na rys. 
planu 

  

dla 2/35-RM 
nieprzekraczalna 5,0 m od terenu 2/46-WS, jak na rys. 
planu 

6.2 Powierzchnia zabudowy maks. 30% powierzchni działki  

6.3 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

min. 50% powierzchni działki 

6.4 Forma zabudowy wolnostojąca,  

6.5 Wysokość zabudowy 
do II kondygnacji, włącznie z poddaszem użytkowym, maks. 9,00 m, 
dopuszcza się podpiwniczenie budynku 

6.6 Poziom posadzki parteru maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed wejściem do budynku 

dla budynków mieszkalnych 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia 
połaci dachowej: 
30° ÷ 45° 

6.7 Geometria i pokrycie dachu 

dla pozostałych budynków 

dachy dwuspadowe o kacie nachylenia 
połaci dachowej:  
30° ÷ 45°, dopuszcza się dachy 
jednospadowe o kącie nachylenia połaci 
do 30° 

 

6.8 Kolorystyka elewacji 
a) należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły 
b) dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą 
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

 6.9 Inne 

niezgodne z planem istniejące budynki mogą być poddawane modernizacji, 
remontom, jak również rozbudowie i przebudowie w linii istniejącej 
zabudowy, w sposób nie przekraczający parametrów określonych w 
niniejszej karcie terenu 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

7.1 
Na terenach 2/32-RM, 2/33-RM, 2/34-RM i 2/35-RM znajdują się obiekty wskazane do ochrony ze względu na 
wartość historyczną, obowiązują ustalenia art. 10 ust. 2 i 4 

7. 

7.2 
Na terenie 2/31-RM znajduje się siedlisko rolnicze o charakterze tradycyjnej zabudowy wielobudynkowej, 
obowiązują ustalenia art. 10 ust. 3 i 4 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

8.1 
Obszary wymagające scaleń i podziałów 
nieruchomości 

Dopuszcza się 

8.2 Minimalna powierzchnia działki 3000,0 m
2 

8.3 Minimalna szerokość frontów działek 30,00 m 

8. 

8.5 Dopuszcza się wydzielenie działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

dla 2/31-RM z terenów 2/01-KDL poprzez teren 2/36-R 

dla 2/32-RM z terenów 2/01-KDL, 2/03-KDW, 2/07-KDW 

dla 2/33-RM z terenu 2/02-KDD i 2/16-KDW 

dla 2/34-RM z terenu 2/01-KDL 

9.1 Dostępność drogowa 

dla 2/35-RM z terenu 2/01-KDL  

9. 

9.2 Miejsca parkingowe obowiązują ustalenia art. 12 ust. 1, pkt 2 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1 Zaopatrzenie w wodę obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 1, 7, 8 i 9 

10.2 Zaopatrzenie w energię cieplną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 2, 7, 8 i 9 
10.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 3, 7, 8 i 9 
10.4 Odprowadzenie ścieków obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 4, 7, 8 i 9 
10.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 5, 7, 8 i 9 

10. 

10.6 Utylizacja odpadów stałych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 6, 7, 8 i 9 
11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

 
11.1 Dopuszcza się remont i modernizację oraz odbudowę, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącej 

zabudowy zgodnie z parametrami określonymi w niniejszej karcie terenu z zastrzeżeniem  
art. 10 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
12. 

12.1 Nie ustala się 
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13. Stawka procentowa 
 13.1 10% 

Karta Nr 

14. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

1. Numer i symbol terenu 1/58-R 1/59-R 1/60-R 1/61-R 1/62-R 1/63-R 
2. Powierzchnia ok. 6,5 ha ok. 1,1 ha ok. 2,9 ha ok. 7,6 ha ok. 8,1 ha ok. 6,5 ha 
1. Numer i symbol terenu 1/64-R 1/65-R 

2. Powierzchnia ok. 3,3 ha ok. 11,5 ha 

 

3. Przeznaczenie Tereny rolnicze 
Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 

4. 
4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
5. 

5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

6.1 Linia zabudowy nie dotyczy 
6.2 Powierzchnia zabudowy nie dotyczy 

6.3 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

nie ustala się 

6.4 Forma zabudowy nie dotyczy 

6.5 Wysokość zabudowy nie dotyczy 
6.6 Poziom posadzki parteru nie dotyczy 

6.7 Geometria i pokrycie dachu nie dotyczy 

6. 

6.8 Kolorystyka elewacji nie dotyczy 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

8.1 
Obszary wymagające scaleń i podziałów 
nieruchomości 

nie ustala się 

8.2 Minimalna powierzchnia działki nie ustala się 

8.3 Minimalna szerokość frontów działek nie ustala się 

8. 

8.5 Dopuszcza się wydzielenie działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

dla 1/58- R z terenów 1/03-KDD i 1/05-KDW 
dla 1/59- R z terenu 1/01-KDL poprzez teren 1/60-R 

dla 1/60- R z terenu 1/01-KDL 

dla 1/61- R z terenów 1/19-KDW, 1/20-KDW, 1/21-KDW, 1/43-KDX i 1/44-KDX 

dla 1/62- R z terenu 1/01-KDL 

dla 1/63- R z terenu 1/01-KDL 

dla 1/64- R z terenu 1/02-KDD 

9.1 Dostępność drogowa 

dla 1/65- R z terenu 1/29-KDW i 1/32-KDW 

9. 

9.2 Miejsca parkingowe obowiązują ustalenia art. 12 ust. 1, pkt 2 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1 Zaopatrzenie w wodę 

10.2 Zaopatrzenie w energię cieplną 

10.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną 
10.4 Odprowadzenie ścieków 

10.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

10. 

10.6 Utylizacja odpadów stałych 

Nie dotyczy 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 11.1 Zakaz zabudowy 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
12. 

12.1 Nie ustala się 
13. Stawka procentowa 

 13.1 Nie dotyczy 
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Karta Nr 

15. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

1. Numer i symbol terenu 2/36-R 2/37-R 2/38-R 2/39-R 2/40-R 
2. Powierzchnia ok. 10,2 ha ok. 5,4 ha ok. 8,1 ha ok. 1,1 ha ok. 7,4 ha 
3. Przeznaczenie Tereny rolnicze 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. 

4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5. 
5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

6.1 Linia zabudowy nie dotyczy 

6.2 Powierzchnia zabudowy nie dotyczy 

6.3 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

nie ustala się 

6.4 Forma zabudowy nie dotyczy 

6.5 Wysokość zabudowy nie dotyczy 

6.6 Poziom posadzki parteru nie dotyczy 

6.7 Geometria i pokrycie dachu nie dotyczy 

6. 

6.8 Kolorystyka elewacji nie dotyczy 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

8.1 
Obszary wymagające scaleń i podziałów 
nieruchomości 

nie ustala się 

8.2 Minimalna powierzchnia działki 3000 m
2 

8.3 Minimalna szerokość frontów działek nie ustala się 

8. 

8.5 Dopuszcza się wydzielenie działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

dla 2/36- R z terenu 2/01-KDL i 2/04-KDW 

dla 2/37- R z terenu 2/01-KDL i 2/09-KDW 

dla 2/38- R z terenu 2/09-KDW, 2/10-KDW i 2/16-KDW 

dla 2/39- R z terenu 2/01-KDL poprzez teren 2/35-RM 

9.1 Dostępność drogowa 

dla 2/40- R z terenu 2/01-KDL i 2/21-KDW 

9. 

9.2 Miejsca parkingowe obowiązują ustalenia art. 12 ust. 1, pkt 2 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1 Zaopatrzenie w wodę 

10.2 Zaopatrzenie w energię cieplną 

10.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną 
10.4 Odprowadzenie ścieków 

10.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

10. 

10.6 Utylizacja odpadów stałych 

Nie dotyczy 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 11.1 Zakaz zabudowy 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
12. 

12.1 Nie ustala się 
13. Stawka procentowa 

 13.1 Nie dotyczy 

Karta Nr 

16. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

1/66-ZK 1/67-ZK 1/68-ZK 1/69-ZK 
1. Numer i symbol terenu 

1/70-ZK 1/71-ZK 1/72-ZK 1/73-ZK 
 

3. Przeznaczenie Tereny zieleni krajobrazowej 
Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 

4. 
4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
5. 

5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

6.1 Linia zabudowy nie dotyczy 

6.2 Powierzchnia zabudowy nie dotyczy 

6.3 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

nie ustala się 

6.4 Forma zabudowy nie dotyczy 

6. 

6.5 Wysokość zabudowy nie dotyczy 
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6.6 Poziom posadzki parteru nie dotyczy 

6.7 Geometria i pokrycie dachu nie dotyczy 

 

6.8 Kolorystyka elewacji nie dotyczy 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

8.1 
Obszary wymagające scaleń i podziałów 
nieruchomości 

nie ustala się 

8.2 Minimalna powierzchnia działki nie ustala się 

8.3 Minimalna szerokość frontów działek nie ustala się 

8. 

8.5 Dopuszcza się wydzielenie działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

dla 1/66- ZK z terenu 1/05-KDW poprzez teren 1/58-R 

dla 1/67- ZK z terenu 1/01-KDL poprzez tereny 1/60-R oraz 1/59-R 

dla 1/68- ZK z terenu 1/01-KDL poprzez tereny 1/60-R oraz 1/59-R 

dla 1/69- ZK z terenu 1/01-KDL poprzez teren 1/60-R  

dla 1/70- ZK z terenu 1/06-KDW 
dla 1/71- ZK z terenów 1/11-KDW i 1/12-KDW 

dla 1/72- ZK z terenów 1/11-KDW i 1/13-KDW 

9.1 Dostępność drogowa 

dla 1/73- ZK z terenów 1/01-KDL, 1/26-KDW i 1/25-KDW 

9. 

9.2 Miejsca parkingowe nie dotyczy 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1 Zaopatrzenie w wodę nie dotyczy 
10.2 Zaopatrzenie w energię cieplną nie dotyczy 
10.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną nie dotyczy 
10.4 Odprowadzenie ścieków nie dotyczy 
10.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych nie dotyczy 

10. 

10.6 Utylizacja odpadów stałych nie dotyczy 
11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

 11.1 Zakaz zabudowy 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

12. 
12.1 Nie ustala się 

13. Stawka procentowa 
 13.1 Nie dotyczy 

Karta Nr 

17. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

1. Numer i symbol terenu 2/41-ZK 2/42-ZK  
3. Przeznaczenie Tereny zieleni krajobrazowej 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. 

4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5. 
5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

6.1 Linia zabudowy nie dotyczy 

6.2 Powierzchnia zabudowy nie dotyczy 

6.3 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

nie ustala się 

6.4 Forma zabudowy nie dotyczy 

6.5 Wysokość zabudowy nie dotyczy 

6.6 Poziom posadzki parteru nie dotyczy 

6.7 Geometria i pokrycie dachu nie dotyczy 

6. 

6.8 Kolorystyka elewacji nie dotyczy 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

8.1 
Obszary wymagające scaleń i podziałów 
nieruchomości 

nie ustala się 

8.2 Minimalna powierzchnia działki nie ustala się 

8.3 Minimalna szerokość frontów działek nie ustala się 

8. 

8.5 Dopuszcza się wydzielenie działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
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Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
dla 2/41- ZK z terenu 2/01-KDL 

9.1 Dostępność drogowa 
dla 2/42- ZK z terenu 2/01-KDL poprzez tereny 2/46-WS oraz 2/35-RM 

9. 

9.2 Miejsca parkingowe nie dotyczy 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1 Zaopatrzenie w wodę nie dotyczy 

10.2 Zaopatrzenie w energię cieplną nie dotyczy 
10.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną nie dotyczy 
10.4 Odprowadzenie ścieków nie dotyczy 
10.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych nie dotyczy 

10. 

10.6 Utylizacja odpadów stałych nie dotyczy 
11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

 11.1 Zakaz zabudowy 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

12. 
12.1 Nie ustala się 

13. Stawka procentowa 
 13.1 Nie dotyczy 

Karta Nr 

18. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

1. Numer i symbol terenu 1/74-ZL 1/75-ZL 1/76-ZL 1/77-ZL 1/78-ZL 1/79-ZL 
1. Numer i symbol terenu 1/80-ZL 1/81-ZL 1/82-ZL 1/83-ZL 1/84-ZL 1/85-ZL 

 

1. Numer i symbol terenu 1/86-ZL  
3. Przeznaczenie Lasy 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. 

4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5. 
5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

6.1 Linia zabudowy nie dotyczy 

6.2 Powierzchnia zabudowy nie dotyczy 

6.3 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

nie ustala się 

6.4 Forma zabudowy nie dotyczy 

6.5 Wysokość zabudowy nie dotyczy 

6.6 Poziom posadzki parteru nie dotyczy 

6.7 Geometria i pokrycie dachu nie dotyczy 

6. 

6.8 Kolorystyka elewacji nie dotyczy 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

8.1 
Obszary wymagające scaleń i podziałów 
nieruchomości 

nie ustala się 

8.2 Minimalna powierzchnia działki nie ustala się 

8. 

8.3 Minimalna szerokość frontów działek nie ustala się 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

dla 1/74- ZL z terenu 1/04-KDW 

dla 1/75- ZL z terenu 1/03-KDD 

dla 1/76- ZL z terenu 1/03-KDD 

dla 1/77- ZL z terenu 1/26-KDW 

dla 1/78- ZL z terenu 1/26-KDW 

dla 1/79- ZL z terenu 1/27-KDW  
dla 1/80- ZL z terenu 1/41-KDX 

dla 1/81- ZL z terenu 1/26-KDW 

dla 1/82- ZL z terenu 1/27-KDW 

dla 1/83- ZL z terenu 1/01-KDL poprzez teren 1/46-ML 

dla 1/84- ZL z terenu 1/01-KDL 

9.1 Dostępność drogowa 

dla 1/85- ZL z terenu 1/01-KDL 

9. 

9.2 Miejsca parkingowe nie dotyczy 
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Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1 Zaopatrzenie w wodę nie dotyczy 

10.2 Zaopatrzenie w energię cieplną nie dotyczy 
10.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną nie dotyczy 
10.4 Odprowadzenie ścieków nie dotyczy 
10.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych nie dotyczy 

10. 

10.6 Utylizacja odpadów stałych nie dotyczy 
11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

 11.1 Zakaz zabudowy 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

12. 
12.1 Nie usta się 

13. Stawka procentowa 
 13.1 Nie dotyczy 

Karta Nr 

19. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

1. Numer i symbol terenu 2/43-ZL 2/44-ZL  
3. Przeznaczenie Lasy 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. 

4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5. 
5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

6.1 Linia zabudowy nie dotyczy 

6.2 Powierzchnia zabudowy nie dotyczy 

6.3 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

nie ustala się 

6.4 Forma zabudowy nie dotyczy 

6.5 Wysokość zabudowy nie dotyczy 

6.6 Poziom posadzki parteru nie dotyczy 

6.7 Geometria i pokrycie dachu nie dotyczy 

6. 

6.8 Kolorystyka elewacji nie dotyczy 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

8.1 
Obszary wymagające scaleń i podziałów 
nieruchomości 

nie ustala się 

8.2 Minimalna powierzchnia działki nie ustala się 

8. 

8.3 Minimalna szerokość frontów działek nie ustala się 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

dla 2/43- ZL z terenu 2/10-KDW i 2/16-KDW 
9.1 Dostępność drogowa 

dla 2/44- ZL z terenu 2/16-KDW 
9. 

9.2 Miejsca parkingowe nie dotyczy 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1 Zaopatrzenie w wodę nie dotyczy 

10.2 Zaopatrzenie w energię cieplną nie dotyczy 
10.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną nie dotyczy 
10.4 Odprowadzenie ścieków nie dotyczy 
10.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych nie dotyczy 

10. 

10.6 Utylizacja odpadów stałych nie dotyczy 
11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

 11.1 Zakaz zabudowy 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

12. 
12.1 Nie ustala się 

13. Stawka procentowa 
 13.1 Nie dotyczy 
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Karta Nr 

20. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

1. Numer i symbol terenu 
2. Powierzchnia 

2/45-US 
ok. 0,2 ha 

2/46-US 
Ok.0,3 ha 

3. Przeznaczenie Tereny sportu i rekreacji i usług publicznych. 
Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 

4. 
4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
5. 

5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

dla 2/45-US 
nieprzekraczalna 6,0 m od terenów 2/17-KDW i 2/18-
KDW 

6.1 Linia zabudowy 
dla 2/46-US 

nieprzekraczalna 6,0 m od terenu  2/01-KDL, jak na rys. 
planu 

6.2 Powierzchnia zabudowy maks. 10 % powierzchni działki 

6.3 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

min. 70% powierzchni działki 

6.4 Forma zabudowy wolnostojąca 

6.5 Wysokość zabudowy I kondygnacja, maks. 6,00 m,  

6.6 Poziom posadzki parteru maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed wejściem do budynku 

6.7 Geometria i pokrycie dachu 
dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej: 
30° ÷ 45° 

6. 

6.8 Kolorystyka elewacji 
a) należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły 

b) dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą 
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 
7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

8.1 
Obszary wymagające scaleń i podziałów 
nieruchomości 

nie dotyczy 

8.2 Minimalna powierzchnia wydzielonej działki w liniach rozgraniczających terenu 

8.3 
Minimalna szerokość frontów nowo wydzielonych 
działek 

nie ustala się 

8. 

8.4 Dopuszcza się wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

dla 2/45-US z terenów  2/17-KDW i 2/18-KDW 
9.1 Dostępność drogowa 

dla 2/46-US z terenu  2/01-KDL 
9. 

9.2 Miejsca parkingowe obowiązują ustalenia art. 12 ust. 1, pkt 2 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1 Zaopatrzenie w wodę obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 1, 7, 8 i 9 

10.2 Zaopatrzenie w energię cieplną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 2, 7, 8 i 9 
10.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 3, 7, 8 i 9 
10.4 Odprowadzenie ścieków obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 4, 7, 8 i 9 
10.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 5, 7, 8 i 9 

10. 

10.6 Utylizacja odpadów stałych obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 6, 7, 8 i 9 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

11. 
11.1 Zakaz lokalizacji działalności szkodliwej dla środowiska 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
12. 

12.1 Dopuszcza się lokalizację obiektów małej gastronomii 
Stawka procentowa 

13. 
13.1 30% 

Karta Nr 

21. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

1. Numer i symbol terenu 1/86-WS 1/87-WS 1/88-WS  
3. Przeznaczenie Tereny wód powierzchniowych 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. 

4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5. 
5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 
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Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

6.1 Linia zabudowy nie dotyczy 

6.2 Powierzchnia zabudowy nie dotyczy 

6.3 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

nie ustala się 

6.4 Forma zabudowy nie dotyczy 

6.5 Wysokość zabudowy nie dotyczy 

6.6 Poziom posadzki parteru nie dotyczy 
6.7 Geometria i pokrycie dachu nie dotyczy 

6. 

6.8 Kolorystyka elewacji nie dotyczy 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

8.1 
Obszary wymagające scaleń i podziałów 
nieruchomości 

nie ustala się 

8.2 Minimalna powierzchnia działki nie ustala się 
8.3 Minimalna szerokość frontów działek nie ustala się 

8. 

8.5 Dopuszcza się wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

dla 1/86- WS z terenu 1/01-KDL poprzez tereny 1/59-R i 1/60-R 

dla 1/87- WS z terenu 1/01-KDL poprzez teren 1/60-R  9.1 Dostępność drogowa 

dla 1/88- WS z terenu 1/05-KDW poprzez tereny 1/58-R 

9. 

9.2 Miejsca parkingowe nie dotyczy 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1 Zaopatrzenie w wodę nie dotyczy 

10.2 Zaopatrzenie w energię cieplną nie dotyczy 
10.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną nie dotyczy 
10.4 Odprowadzenie ścieków nie dotyczy 
10.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych nie dotyczy 

10. 

10.6 Utylizacja odpadów stałych nie dotyczy 
11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

 11.1 Zakaz zabudowy 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

12. 
12.1 Nie usta się 

13. Stawka procentowa 
 13.1 Nie dotyczy 

Karta Nr 

22. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

1. Numer i symbol terenu 2/47-WS  
3. Przeznaczenie Tereny wód powierzchniowych 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. 

4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5. 
5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

6.1 Linia zabudowy nie dotyczy 

6.2 Powierzchnia zabudowy nie dotyczy 

6.3 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

nie ustala się 

6.4 Forma zabudowy nie dotyczy 
6.5 Wysokość zabudowy nie dotyczy 

6.6 Poziom posadzki parteru nie dotyczy 

6.7 Geometria i pokrycie dachu nie dotyczy 

6. 

6.8 Kolorystyka elewacji nie dotyczy 

Poz. 132
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Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 
7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

8.1 
Obszary wymagające scaleń i podziałów 
nieruchomości 

nie ustala się 

8.2 Minimalna powierzchnia działki nie ustala się 

8.3 Minimalna szerokość frontów działek nie ustala się 

8. 

8.5 Dopuszcza się wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

9.1 Dostępność drogowa dla 2/47- WS z terenu 2/01-KDL poprzez teren 2/35-RM  9. 

9.2 Miejsca parkingowe nie dotyczy 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1 Zaopatrzenie w wodę nie dotyczy 

10.2 Zaopatrzenie w energię cieplną nie dotyczy 
10.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną nie dotyczy 
10.4 Odprowadzenie ścieków nie dotyczy 
10.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych nie dotyczy 

10. 

10.6 Utylizacja odpadów stałych nie dotyczy 
11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

 11.1 Zakaz zabudowy 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

12. 
12.1 Nie usta się 

13. Stawka procentowa 
 13.1 Nie dotyczy 

Karta Nr 

23. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia

 Oznaczenie terenu 2/48-W  
3. Przeznaczenie terenu Teren urządzeń wodociągowych (projektowane ujęcie wody w Kępnie) 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. 

4.1 Obowiązują ustalenia Rozdziału III niniejszej uchwały 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5. 
5.1 Obowiązują ustalenia §18 niniejszej uchwały 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

6.1 Linia zabudowy Nie dotyczy 
6.2 Powierzchnia zabudowy Nie dotyczy 

6.3 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

Nie ustala się 

6.4 Forma zabudowy Nie dotyczy  

6.5 Wysokość zabudowy Nie dotyczy 

6. 

6.6 Poziom posadzki parteru Nie dotyczy 

6.7 Geometria i pokrycie dachu Nie dotyczy 
 

6.8 Kolorystyka elewacji Nie dotyczy 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 7. 

7.1 
W granicach strefy ochrony bezpośredniej studni zabronione jest użytkowanie gruntów do celów nie związanych 
z eksploatacją ujęcia,  

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

8.1 
Obszary wymagające scaleń i podziałów 
nieruchomości 

nie ustala się 

8.2 Minimalna powierzchnia działki nie dotyczy 

8.3 Minimalna szerokość frontów działek nie dotyczy 

8. 

8.5 Dopuszcza się wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

9.1 Dostępność drogowa z terenów 2/24-KDX i 2/25-KDX 9. 

9.2 Miejsca parkingowe Nie dotyczy 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1 Zaopatrzenie w wodę Nie dotyczy 

10.2 Zaopatrzenie w energię cieplną Nie dotyczy 

10.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną obowiązują ustalenia art. 13 ust. 1, pkt 3, 7, 8 i 9 

10. 

10.4 Odprowadzenie ścieków Nie dotyczy 
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10.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w taki sposób, aby nie przedostawały się do urządzeń 

służących do poboru wody,
 

10.6 Postępowanie z odpadami Nie dotyczy 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

11.1 Przewiduje się budowę studni głębinowej oraz stacji wodociągowej, 

11.2 
Dopuszcza się jedynie lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej związanych z eksploatacją 
ujęcia wody, 

11.3 Powierzchnie biologicznie czynne zagospodarować zielenią niską 

11. 

11.4 Teren zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

12. 
12.1 Nie ustala się 

13. Stawka procentowa 
 13.1 Nie ustala się 

Karta Nr 

24. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia

1. Numer i symbol terenu 1/01-KDL  
2. Przeznaczenie Teren dróg publicznych lokalnych 

3. 
Powiązanie z układem 
zewnętrznym 

z drogą gminną nr 150017G  

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. 

4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5. 
5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
6. 

6.1 Szerokość jak na rysunku planu 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
8. 

8.1 Dopuszcza się wydzielenie działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

9. 
9.1 Nie ustala się 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
10. 10.1 Dopuszcza się prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej poza pasem drogowym (np. w 

chodniku) w uzgodnieniu z zarządcą drogi 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

11. 
11.1 Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
12. 

12.1 Nie ustala się 
Stawka procentowa 

13. 
13.1 Nie dotyczy 

Karta Nr 

25. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia

1. Numer i symbol terenu 1/02-KDD 1/03-KDD 
2. Przeznaczenie Teren dróg publicznych dojazdowych 

1/02-KDD z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 1/01-KDL 
3. 

Powiązanie z układem 
zewnętrznym 1/03-KDD z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 1/01-KDL 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. 

4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5. 
5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
6. 

6.1 Szerokość jak na rysunku planu 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
8. 

8.1 Dopuszcza się wydzielenie działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

Poz. 132



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 6 — 431 —

 
 9.1 Nie ustala się 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
10. 10.1 Dopuszcza się prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej poza pasem drogowym (np. w 

chodniku) w uzgodnieniu z zarządcą drogi 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

11. 
11.1 Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
12. 

12.1 Nie ustala się 
Stawka procentowa 

13. 
13.1 Nie dotyczy 

Karta Nr 

26. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia

1. Numer i symbol terenu 2/01-KDL  
2. Przeznaczenie Teren dróg publicznych (droga lokalna) 

3. 
Powiązanie z układem 
zewnętrznym 

2/01-KDL z drogą gminną nr 150017G 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. 

4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5. 
5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
6. 

6.1 Szerokość jak na rysunku planu 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
8. 

8.1 Dopuszcza się wydzielenie działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

9. 
9.1 Nie ustala się 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
10. 

10.1 Dopuszcza się prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarządcą drogi 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

11. 
11.1 Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
12. 

12.1 Nie ustala się 
Stawka procentowa 

13. 
13.1 Nie dotyczy 

Karta Nr 

27. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia

1. Numer i symbol terenu 2/02-KDD 2/03-KDD  
2. Przeznaczenie Teren dróg publicznych 

2/02-KDD z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 2/01-KDL 
3. 

Powiązanie z układem 
zewnętrznym 2/03-KDD z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 2/01-KDL 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. 

4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5. 
5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
6. 

6.1 Szerokość jak na rysunku planu 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
8. 

8.1 Dopuszcza się wydzielenie działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

9. 
9.1 Nie ustala się 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
10. 

10.1 Dopuszcza się prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarządcą drogi 
11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
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 11.1 Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
12. 

12.1 Nie ustala się 
Stawka procentowa 

13. 
13.1 Nie dotyczy 

Karta Nr 

28. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia

1/04-KDW 1/05-KDW 1/06-KDW 1/07-KDW 1/08-KDW 1/09-KDW 
1/10-KDW 1/11-KDW 1/12-KDW 1/13-KDW 1/14-KDW 1/15-KDW 1/16-KDW 
1/17-KDW 1/18-KDW 1/19-KDW 1/20-KDW 1/21-KDW 1/22-KDW 1/23-KDW 
1/24-KDW 1/25-KDW 1/26-KDW 1/27-KDW 1/28-KDW 1/29-KDW 1/30-KDW 

1. 

Numer i symbol 
terenu 

1/31-KDW 1/32-KDW 1/33-KDW  
2. Przeznaczenie Teren dróg wewnętrznych 

1/04-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/03-KDD i 1/01-KDL 
1/05-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 1/01-KDL 
1/06-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 1/01-KDL 
1/07-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/05-KDW i 1/01-KDL 
1/08-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 1/01-KDL 
1/09-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 1/01-KDL 
1/10-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/09-KDW i 1/01-KDL 
1/11-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 1/01-KDL 
1/12-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/11-KDW i 1/01-KDL 
1/13-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/11-KDW i 1/01-KDL 
1/14-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/11-KDW i 1/01-KDL 
1/15-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/11-KDW i 1/01-KDL 
1/16-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/17-KDW i 1/01-KDL 
1/17-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 1/01-KDL 
1/18-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/17-KDW i 1/01-KDL 
1/19-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/17-KDW i 1/01-KDL 
1/20-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/21-KDW i 1/01-KDL 
1/21-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 1/01-KDL 
1/22-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 1/01-KDL 
1/23-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/21-KDW i 1/01-KDL 
1/24-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/23-KDW, 1/21-KDW i 1/01-KDL 
1/25-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/21-KDW i 1/01-KDL 
1/26-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 1/01-KDL 
1/27-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 1/01-KDL 
1/28-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 1/01-KDL 
1/29-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/02-KDD i 1/01-KDL 
1/30-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 1/01-KDL 
1/31-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 1/01-KDL 
1/32-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 1/01-KDL 

 

 

1/33-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 1/01-KDL 
Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 

4. 
4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
5. 

5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

6. 
6.1 Szerokość jak na rysunku planu 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
8. 

8.1 Dopuszcza się wydzielenie działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

9. 
9.1 Nie ustala się 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
10. 10.1 Dopuszcza się prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej poza pasem drogowym (np. w 

chodniku) w uzgodnieniu z zarządcą drogi 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

11. 
11.1 Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
12. 

12.1 Nie ustala się 
Stawka procentowa 

13. 
13.1 Nie dotyczy 
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Karta Nr 

29. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia

2/04-KDW 2/05-KDW 2/06-KDW 2/07-KDW 2/08-KDW 2/09-KDW 2/10-KDW 
1. 

Numer i symbol 
terenu 2/11-KDW 2/12-KDW 2/13-KDW 2/14-KDW 2/15-KDW 2/16-KDW 2/17-KDW 

  2/18-KDW 2/19-KDW 2/20-KDW 2/21-KDW    
2. Przeznaczenie Teren dróg wewnętrznych 

2/04-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 2/01-KDL 
2/05-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 2/01-KDL 
2/06-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 2/01-KDL 
2/07-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 2/06-KDW i 2/01-KDL 
2/08-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 2/01-KDL 
2/09-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 2/01-KDL 
2/10-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 2/09-KDW i 2/01-KDL 
2/11-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 2/01-KDL 
2/12-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 2/15-KDW, 2/16-KDW i 2/01-KDL 
2/13-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 2/16-KDW i 2/01-KDL 
2/14-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 2/15-KDW, 2/16-KDW i 2/01-KDL 
2/15-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 2/16-KDW i 2/01-KDL 
2/16-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 2/01-KDL 
2/17-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 2/01-KDL 
2/18-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 2/17-KDW i 2/01-KDL 
2/19-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 2/17-KDW i 2/01-KDL 
2/20-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 2/01-KDL 

3. 
Powiązanie z 
układem 
zewnętrznym 

2/21-KDW z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 2/03-KDD i 2/01-KDL 
Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 

4. 
4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
5. 

5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

6. 
6.1 Szerokość jak na rysunku planu 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
8. 

8.1 Dopuszcza się wydzielenie działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

9. 
9.1 Nie ustala się 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
10. 

10.1 Dopuszcza się prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarządcą drogi 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

11. 
11.1 Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
12. 

12.1 Nie ustala się 
Stawka procentowa 

13. 
13.1 Nie dotyczy 

Karta Nr 

30. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia

1/34-KDX 1/35-KDX 1/36-KDX 1/37-KDX 1/38-KDX 1/39-KDX 1/40-KDX 
1. 

Numer i symbol 
terenu 1/41-KDX 1/42-KDX 1/43-KDX 1/44-KDX 1/45-KDX 1/47-KDX 

2. Przeznaczenie Teren ciągów pieszo - jezdnych 
1/34-KDX z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/18-KDW, 1/21-KDW i 1/01-KDL 
1/35-KDX z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/18-KDW, 1/21-KDW i 1/01-KDL 
1/36-KDX z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/21-KDW i 1/01-KDL 
1/37-KDX z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/03-KDD i 1/01-KDL 
1/38-KDX z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/04-KDW, 1/03-KDD i 1/01-KDL 
1/39-KDX z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/13-KDW, 1/11-KDW i 1/01-KDL 
1/40-KDX z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/21-KDW i 1/01-KDL 
1/41-KDX z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/21-KDW i 1/01-KDL 
1/42-KDX z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/33-KDW i 1/01-KDL 
1/43-KDX z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/15-KDW, 1/11-KDW i 1/01-KDL 
1/44-KDX z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/18-KDW, 1/21-KDW i 1/01-KDL 
1/45-KDX z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/10-KDW, 1/09-KDW i 1/01-KDL 

3. 

Powiązanie z 
układem 
zewnętrznym 

1/47-KDX z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 1/01-KDL 
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Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 

4. 
4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
5. 

5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

6. 
6.1 Szerokość jak na rysunku planu 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
8. 

8.1 Dopuszcza się wydzielenie działek pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

9. 
9.1 Nie ustala się 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
10. 10.1 Dopuszcza się prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej poza pasem drogowym (np. w 

chodniku) w uzgodnieniu z zarządcą drogi 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

11. 
11.1 Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
12. 

12.1 Nie ustala się 
Stawka procentowa 

13. 
13.1 Nie dotyczy 

 
Karta Nr 

31. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia

2/22-KDX 2/23-KDX 2/24-KDX 2/25-KDX 2/26-KDX 2/27-KDX 2/28-KDX 
1. 

Numer i symbol 
terenu 2/29-KDX  

2. Przeznaczenie Teren ciągów pieszo - jezdnych 
2/22-KDX z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 2/06-KDW, 2/07-KDW i 2/01-KDL 
2/23-KDX z drogą gminną nr 150017G poprzez teren 2/01-KDL 
2/24-KDX z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 2/16-KDW i 2/01-KDL 
2/25-KDX z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 2/02-KDD i 2/01-KDL 
2/26-KDX z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 2/17-KDW i 2/01-KDL 
2/27-KDX z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 2/17-KDW i 2/01-KDL 
2/28-KDX z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 2/17-KDW i 2/01-KDL 

3. 
Powiązanie z 
układem 
zewnętrznym 

2/29-KDX z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 2/03-KDD i 2/01-KDL 
Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 

4. 
4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
5. 

5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

6. 
6.1 Szerokość jak na rysunku planu 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
8. 

8.1 Dopuszcza się wydzielenie działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

9. 
9.1 Nie ustala się 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
10. 

10.1 Dopuszcza się prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarządcą drogi 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

11. 
11.1 Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
12. 

12.1 Nie ustala się 
Stawka procentowa 

13. 
13.1 Nie dotyczy 

 
Karta Nr 

32. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia

1. Numer i symbol 1/46-KX  
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terenu 

2. Przeznaczenie Teren ciągów pieszych 

3. 
Powiązanie z 
układem 
zewnętrznym 

z drogą gminną nr 150017G poprzez tereny 1/40-KDW, 1/21-KDW i 1/01-KDL 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. 

4.1 Obowiązują ustalenia art. 9 ust. 1 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5. 
5.1 Obowiązują ustalenia art. 10 ust. 1 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
6. 

6.1 Szerokość jak na rysunku planu 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

7. 

7.1 Nie dotyczy 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
8. 

8.1 Dopuszcza się wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

9. 
9.1 Nie ustala się 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
10. 

10.1 Dopuszcza się prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarządcą drogi 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

11. 
11.1 Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
12. 

12.1 Nie ustala się 
Stawka procentowa 

13. 
13.1 Nie dotyczy 

Rozdział III

Ustalenia końcowe

§ 16

1. Zobowiązuje się Wójta Gminy Linia do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniej-

szej uchwały wraz z załącznikami oraz dokumenta-
cją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności 
z przepisami prawnymi;

2) publikacji uchwały na stronie internetowej gminy;
3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 

dokumentów przedstawiających plan i wydawania 
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, 

potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach 
określonych w art. 30 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym.

§ 17

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z wyjątkiem § 16, który wchodzi w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

 Przewodniczący 
Rady Gminy Linia
Stanisław Bigus
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 250/XXXI/V/2009
Rady Gminy Linia 
z dnia 18.09.2009 r.
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do Uchwały Nr 250/XXXI/V/2009
Rady Gminy Linia 
z dnia 18.09.2009 r.
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  Załącznik nr 3
  do Uchwały Nr 250/XXXI/V/2009
  Rady Gminy Linia 
  z dnia 18.09.2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lewino 
i Lewinko, w gminie Linia

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 
późn. zm.) Rada Gminy Linia po rozpatrzeniu uwag wnie-
sionych do projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla fragmentu wsi Lewino i Lewinko 
wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 08 
czerwca do 30 czerwca 2009 r. rozstrzyga co następuje:

W dniu 30.06.2009 r. wpłynęła jedna uwaga, Pana 
Romana Miotk.

Uwaga dotyczy: nie wyrażenia zgody aby na działce 
nr 8/13 w obrębie moich zabudowań zrobiono plażę 
i drogę publiczną. Obecnie wykorzystuję to na łąkę 
i pastwisko.

Po przeanalizowaniu uwagi stwierdza się jej zasad-
ność.

W związku z powyższym Rada Gminy Linia postano-
wiła uwzględnić uwagę w całości.

  Załącznik nr 4
  do Uchwały Nr 250/XXXI/V/2009
  Rady Gminy w Linii 
  z dnia 18 września 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino 
i Lewinko, gmina Linia.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI 
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH 
FINANSOWANIA.

Sposoby realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej dla terenu objętego planem
1. Tereny przeznaczone w planie do zagospodarowania 

powinny być dopuszczane do zainwestowania 
sukcesywnie, umożliwiając spójne przygotowanie 
poszczególnych terenów w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i infrastrukturalnej. Oznacza to:
1) dzielenie obszarów rozwojowych na fragmenty 

pozwalające na skoordynowany rozwój zabudowy 
i wykonanie infrastruktury technicznej i komunika-
cyjnej,

2) wyznaczanie terenów do zainwestowania winno 
być oparte o ocenę dostępności do infrastruktury 
i obsługi komunikacyjnej, zaczynając od terenów 
już uzbrojonych, następnie przeznaczając do zain-
westowania tereny w bezpośrednim sąsiedztwie 
uzbrojonych obszarów istniejącej zabudowy, w 
dalszej kolejności tereny w sąsiedztwie dróg i te-
renów już zabudowanych, do których doprowadze-
nie infrastruktury jest możliwe w przewidywanej 
perspektywie zagospodarowania przedmiotowego 
terenu,

3) terminy dopuszczania terenów do zainwestowania 
powinny być zgodne z etapowaniem rozwoju infra-
struktury technicznej i możliwościami budżetowy-
mi właściwych organów administracji publicznej, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Zaleca się bieżące koordynowanie realizacji progra- 
mów modernizacji i rozbudowy sieci drogowej.

3. Zaleca się bieżące koordynowanie realizacji 
programów modernizacji i rozbudowy infrastruktury 
technicznej.

4. Zaleca się stosowanie zasady realizacji przedsięwzięć 
kompleksowych, łączących wykonawstwo robót 
drogowych oraz urządzeń technicznych związanych z 
drogą z innymi branżami infrastruktury technicznej, 
co pozwala uzyskać oszczędności na części wspólnej 
robót oraz rozwiązać problem kolizji technicznych.
Podejmując decyzje o budowie infrastruktury, trzeba 

się jednak kierować rachunkiem ekonomicznym i uru-
chamiać takie programy, które zapewniają uzyskiwanie 
określonego potencjału infrastruktury przy możliwie 
najniższych nakładach jednostkowych.

Chodzi o wybór takich rozwiązań i programów 
budowy, udoskonaleń lub rozbudowy infrastruktury, 
które dają gwarancje możliwie szybkiej realizacji całego 
zamierzenia i stworzenie korzystnej sytuacji lokalizacyj-
nej.

Najtrudniejszym i najkosztowniejszym elementem 
uzbrojenia będzie kanalizacja sanitarna.

Jest to jedna z droższych sieci, jak również jej wyko-
nanie warunkuje ostateczne wyposażenie dróg w 
nawierzchnię utwardzoną.

ZASADY FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Źródła finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry mogą stanowić: środki pochodzące z budżetu Gminy 
(środki własne), środki pomocowe, partycypacja inwe-
storów w kosztach budowy. Będzie to realizowane za 
pomocą montaży finansowych, ogólnie przyjętej metody 
konstruowania budżetu projektów.

Programy realizujące poszczególne cele powinny 
zostać podzielone na projekty realizujące zamknię-
te zadania, w ramach których jednoznacznie można 
skalkulować koszty oraz ściśle zdefiniować efekty na 
poszczególnych etapach realizacji. Dla tak skonstru-
owanych projektów można ubiegać się dofinansowanie 
ze środków pomocowych (UE, Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska, Ekofunduszu).

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej (w tym dla terenu objętego planem miej-
scowym):
I. Opracowanie wieloletniego planu finansowego 

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

II. Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicz-
nymi i prywatnymi umów na współfinansowanie 
zapisanych w wieloletnim planie finansowym 
przedsięwzięć będących podstawą budowy montaży 
finansowych 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 finansowej:
I. Konstruowanie rocznych budżetów powinno odbywać 

się w kontekście wieloletniej polityki finansowej 
gminy, nastawionej na realizację inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej.
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II. Źródła finansowe związane z korzyściami opracowane- 
go 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.
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OGŁOSZENIE 

Starosty Człuchowskiego

z dnia 31 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 24a, ust 8 ustawy prawo geodezyjne 
i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (jednolity tekst 
DZ. U.240, poz. 2027 z 2005 r. z późniejszymi zmiana-
mi)

OGŁASZAM

że z dniem 31 grudnia 2009 projekt modernizacji ewi-
dencji gruntów i budynków dla gminy Czarne, Debrzno 
i Koczała w powiecie człuchowskim staje się obowiązu-
jącym operatem ewidencji gruntów i budynków gminy 
Czarne, Debrzno i Koczała.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 4 ust. 1; art. 7d ust. 1; art. 20 ust. 1-3 
i art. 22 ust. 1, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 
z dnia 17 maja 1989 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 100 z roku 
2000, poz. 1086 ze zmianami) oraz 34 i 56 pkt 2 rozporzą-
dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 
dnia 29.03.2001 w sprawie ewidencji gruntów i budyn-
ków (Dz. U. Nr 38 poz. 454), w dniu 14.07.08 Starosta 
Człuchowski zawiadomił o wszczęciu postępowania w 
sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków dla gminy Czarne, Debrzno i Koczała poprzez 
wywieszenie zawiadomienia w dniach od 16.02.09 do 
dnia 4.03.09 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czarne, 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Debrzno w siedzibie 
Urzędu Gminy Koczała oraz w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Człuchowie. Prace modernizacyjne rozpoczęły 
się w dniu 16 luty 2009 r.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczo-
nym, została GEOBAZA Spółka z o.o. ul.Łokietka 10/2 
84-300 Lębork

Projekt operatu opisowo kartograficznego składający 
się z:
• rejestru gruntów,
• rejestru budynków,
• rejestru lokali,
• kartotek budynków,
• kartotek lokali,
• mapy ewidencyjnej,

wyłożony został w dniach od 9.11.2009 do dnia 
2.12.2009, tj. na okres 15 dni roboczych do wglądu osób 
fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
nie posiadających osobowości prawnej w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Człuchowie. Informacje o 
wyłożeniu projektu ogłoszono w Gazecie Rzeczpospo-
litej (wydanie krajowe) w dniu 20.10.2009, oraz poprzez 
wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Czarne, Debrz-
no i Koczała oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Człuchowie w dniu 19.10.2009.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane 
zawarte w ewidencji gruntów i budynków miasta 
Człuchowa, ujawnione w operacie opisowo — karto-
graficznym, może w terminie 30 dni od dnia ukazania 
się ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa 
pomorskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych. O 
uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów rozstrzyga Sta-
rosta w drodze decyzji.

Starosta
Aleksander Gappa
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OGŁOSZENIE

Starosty Nowodworskiego

z dnia 22 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 24a, ust. 8 ustawy prawo geodezyj-
ne i kartograficzne z 17 maja 1989 r. (jednolity tekst Dz. 
U. 240, poz. 2027 z 2005 r.)

O G Ł A S Z A M

że z dniem 22 grudnia 2009 r. projekt modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Junoszyno, 
Stegna i Stegienka gmina Stegna w powiecie nowo-
dworskim staje się obowiązującym operatem ewidencji 
gruntów i budynków.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 4 ust. 1; art. 7 d ust. 1; art. 20 ust. 
1-3 i art. 22 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne z 17 maja 1989 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 240 
z 2005 r.), oraz 34 i 56 pkt 2 rozporządzenia Ministra 

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. 
U. Nr 38 poz. 454), w dniu 5 września 2008 r. Starosta 
Nowodworski zawiadomił o wszczęciu postępowania 
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków 
dla obrębu Junoszyno, Stegna i Stegienka gmina Stegna 
poprzez wywieszenie zawiadomienia w dniach od 25 
sierpnia do 9 września 2009 r. w siedzibie Starostwa, na 
stronie internetowej starostwa oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Stegna.

Prace modernizacyjne rozpoczęły się 1 września 
2009 r.

Wykonawcą, wyłonionym w przetargu nieograniczo-
nym, została firma „GEO PARTNER”

Projekt operatu opisowo-kartograficznego składają-
cego się z:
— rejestru budynków,

Poz. 132, 133, 134


