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 UCHWAŁA Nr VII/43/2011
Rady Gminy Dębnica Kaszubska

 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Dębnicy Kaszub-
skiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, ze zmianami1))  oraz art. 14 ust. 5 pkt 
1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami2)) Rada 
Gminy  uchwala, co następuje:

§ 1

1. Usługi świadczone przez Przedszkole Publiczne w 
Dębnicy Kaszubskiej, zwane dalej „Przedszkolem”, 
są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu  godzin 
dziennie.

2. W Przedszkolu opłacie podlegają dodatkowe 
świadczenia i usługi opiekuńczo-wychowawcze 
realizowane w wymiarze przekraczającym 5 godzin  
dziennie.

§ 2

1. Świadczenia i usługi opiekuńczo-wychowawcze, o 
których mowa w § 1 ust. 2, obejmują:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój 

psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
2) zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające 

zainteresowania otaczającym światem,
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i 

inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające 
ich potrzebę aktywności i  zainteresowania,

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój 
fizyczny dziecka.

2. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę 
korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w 
ust. 1, ustala się w wysokości 1,00 zł.

§ 3

1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń 
ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której 
mowa w § 2 ust. 2 oraz deklarowanej  przez rodziców 
(prawnych opiekunów) liczby godzin pobytu dziecka 
w przedszkolu.

2. W przypadku nieodbierania dziecka w określonych 
godzinach, zgodnie z deklaracją rodziców (prawnych 
opiekunów), opłata za każdą rozpoczętą  godzinę 
dodatkowego pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 

1,00 złotych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dęb-
nica Kaszubska.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXVI/146/2008 Rady Gminy 
Dębnica Kaszubska z dnia 29 grudnia 2008 r. w spra-
wie ustalenia odpłatności za świadczenia  Przedszkola 
Publicznego w Dębnicy Kaszubskiej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca 
Rady Gminy 

Dębnica Kaszubska
Jadwiga Karaś

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153 poz. 1271, Nr 214,  poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005r.  Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 
181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173,  poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 
Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr  40, poz. 230, Nr 106, 
poz. 675, z 2011 Nr 21, poz. 113),

2 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 
r. Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, 
poz. 1161, Nr  273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 
r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 Nr 249,  poz. 2104, Dz. U. z 2006 
r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, 
Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.  
791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, 
Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 
1370, Dz. U. z 2009 r. Nr  6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, 
poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, Dz. U. z 2010 
r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz.  857, Nr 148, 
poz. 991).
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 UCHWAŁA Nr 24/IV/VI/2011
Rady Gminy Linia

 z dnia 1 lutego 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru górniczego fragmentu wsi 
Niepoczołowice dot. działki nr 261/1 w  gminie Linia

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. 
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z póżniejszymi  zmianami) 
oraz art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 r.,Nr 80, poz. 717 z  późniejszymi zmianami) na 
wniosek Wójta Gminy Linia Rada Gminy Linia stwierdza 
zgodność zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Linia i uchwala:
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§ 1

1. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Linia nr 185/
XXIV/V/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania Miejscowego 
Planu  Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 
górniczego fragmentu wsi Niepoczołowice dt. działki 
nr 261/1 w gminie Linia, uchwala się Miejscowy 
Plan  Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 
nr 261/1 obr. Niepoczołowice w gminie Linia, 
obejmujący obszar o powierzchni ok. 4 ha, o granicach  
wyznaczonych zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
składa się z:
1) Części tekstowej – ustaleń planu;
2) Części graficznej – rysunku planu w skali 1:1000, 

który stanowi załącznik graficzny nr 1 do uchwały;
3) Z rozstrzygnięcia dotyczącego złożonych uwag – 

załącznik nr 2;
4) Z rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych  gminy oraz o 
sposobach ich finansowania - stanowiących załącz-
nik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 
następujące jednostki urbanistyczne:
- 01.Zn - tereny zieleni jako biologicznie czynne, w ty 

tereny leśne, zadrzewienia, zakrzaczenia, nieużytki 
itp.;

- 02.PG/Ls - tereny o przeznaczeniu tymczasowym 
– wydobycie kopalin naturalnych, o przeznaczeniu 
docelowym – tereny leśne;

2. Wyjaśnienie pojęć użytych w „kartach terenów”.
1) funkcja podstawowa – funkcja dominująca na 

danym terenie wydzielonym liniami rozgranicza-
jącymi;

2) funkcja docelowa – funkcja, która będzie funkcja 
podstawowa na tym terenie po rekultywacji;

3) funkcja tymczasowa – funkcja, której charakter 
określono jako tymczasowy, tzn. że będzie trwała 
przez określony czas, ustalone są tez jej  warun-
ki zakończenia i przystosowania terenu do funkcji 
docelowej

§ 3

USTALENIA OGÓLNE
1. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

KULTUROWEGO.
1) nie ustala się.

2. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO.
1) część obszaru leży w granicach Kaszubskiego Parku 

Krajobrazowego (zgodnie z załącznikiem graficz-
nym nr 1);

2) pozostały obszar opracowania leży w granicach otu-
liny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (zgodnie 
z załącznikiem graficznym nr 1)

3) na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego 
oraz jego otuliny obowiązują zakazy i nakazy usta-
lone w Rozporządzeniu Wojewody  Pomorskiego 
nr 54/06 z dnia 15 maja 2006 r. „w sprawie Kaszub-
skiego Parku Krajobrazowego” (Dz. U. Nr 58 z dnia 
16 czerwca 2006 r., poz. 1191), w  tym zakaz:
a) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształca-

jących rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac ziemnych 
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym,  prze-
ciwpowodziowym lub przeciwuskokowym lub 

budową, odbudową, utrzymaniem, remontem 
lub naprawą urządzeń wodnych,

b) likwidowania, zasypywania i przekształcania 
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 
wodno-błotnych;

c) budowania nowych obiektów budowlanych w 
pasie szerokości 100m od linii brzegów, rzek i 
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem  
obiektów służących turystyce wodnej, gospodar-
ce wodnej lub rybackiej z wyjątkiem:
- określonych w studiach uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego 
gmin obszarów zwartej zabudowy wsi – gdzie 
możliwe  jest się uzupełnienie istniejącej linii 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej, pod 
warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej 
linii zabudowy od brzegów wód  zgodnie z 
linią występującą na przylegających dział-
kach;

- istniejących siedlisk rolniczych - gdzie możli-
we jest się uzupełnienie zabudowy o obiekty 
niezbędne do prowadzenia gospodarstwa 
rolnego,  pod warunkiem nie przekraczania 
dotychczasowej linii zabudowy od brzegów 
wód,

- istniejących ośrodków wypoczynkowych, 
dla których miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego utraciły moc z dniem 
1 stycznia  2004r. – gdzie możliwe jest się 
przebudowę i modernizację istniejącego 
zainwestowania w celu poprawy standardów 
ochrony Środowiska i walorów  estetyczno-
krajobrazowych, pod warunkiem nie zwięk-
szania powierzchni zabudowy, ilości miejsc 
pobytowych, a także nie przybliżania zabudo-
wy do  brzegów wód;

- niniejsze rozporządzenie nie narusza upraw-
nień nabytych na podstawie prawomocnych 
orzeczeń administracyjnych oraz ustaleń  
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, obowiązujących w dniu wejścia 
w życie niniejszego postanowienia;

4) należy zachować istniejące zadrzewienia oraz tereny 
leśne;

5) planowane zagospodarowanie terenu nie może 
trwale zmieniać stosunków wodnych na obszarze 
objętym planem i terenach przyległych;

6) na obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji 
inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia 
ludzi - wszystkie uciążliwości związane z  prowa-
dzoną działalnością gospodarczą należy zachować 
w granicach własności nieruchomości;

3. USTALENIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ.
1) Zaopatrzenie w wodę.

a) nie przewiduje się;
2) Zaopatrzenie w energię.

a) nowe sieci energetyczne i przyłączenia należy 
wykonać na warunkach określonych przez 
zarządcę sieci;

3) Zaopatrzenie w gaz, zaopatrzenie w ciepło:
a) nie przewiduje się;

4) Gospodarka odpadami stałymi;
a) odpady stałe z terenu opracowania, powinny być 

gromadzone w granicach władania nieruchomo-
ści i okresowo muszą być wywożone na  składo-
wisko odpadów wskazane przez Urząd Gminy 
na warunkach ustalonych przez zarządzającego 



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 69 — 7874 — Poz. 1486

wysypiskiem;
5) Odprowadzenie ścieków:

a) nie przewiduje się;
6) Zaopatrzenie w inne sieci:

a) nie przewiduje się;
4. USTALENIA INNE.

1) Podziały geodezyjne:
a) dopuszcza się wydzielenie niezbędnej wielkości 

działki pod obsługę infrastruktury technicznej;
2) Układ komunikacyjny:

a) pomocniczy układ komunikacyjny stanowią: 
droga gminna dla której ustala się filar ochrony 
o szerokości 10,0 m od linii rozgraniczających  
działki drogowej.

§ 4

Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego sym-
bolem 01 Zn:
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: 

01. Zn
2. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 

FUNKCJI PODSTAWOWEJ:
21) Funkcja podstawowa: tereny zieleni jako biolo-

gicznie czynne, w ty tereny leśne, zadrzewienia, 
zakrzaczenia, nieużytki itp;

22) Funkcja uzupełniająca: nie ustala się;
23) Funkcja tymczasowa: nie ustala się;

3. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zakaz zabudowy;

4. WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) nie ustala się;

5. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:
a) patrz: ”ustalenia ogólne” § 3 pkt 4.;

6. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi gminne 

– dopuszcza się dwa wjazdy;
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: patrz: ”ustalenia 
ogólne” § 3 pkt 2.;

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
I ZABYTKÓW: nie dotyczy;

9. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJ-
NYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASO-
WYCH – nie dotyczy;

10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄ-
CYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH – nie dotyczy;

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRO-
NIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI – nie 
dotyczy;

12. STAWKA PROCENTOWA - nie dotyczy;

§ 5

Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego sym-
bolem 02 PG/Ls:
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: 

02.PG/Ls
2. FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 

PREFEROWANEJ:
1) Funkcja podstawowa (docelowa): Po rekultywacji 

tereny leśne;
2) Funkcja uzupełniająca: nie ustala się;
3) Funkcja tymczasowa: tereny wydobycia kopalin 

naturalnych na obszarze nie większym niż 2ha;
3. WARUNKI URBANISTYCZNE:

1) Dla funkcji wydobycia kopalin:
a) teren wydobycia kopalin zgodnie z projektem 

złoża;

b) należy przewidzieć strefy ochronne:
- od terenów rolnych będących inną własnością 

– 10m;
- od terenów drogi gminnej – 10,0 m;
- od krawędzi lasu - 20,0 m;

2) Dla funkcji docelowej – tereny leśne po rekultywa-
cji
a) a) należy zalesić zgodnie z warunkami siedlisko-

wymi;
4. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci ener-

getycznej w liniach rozgraniczających dróg na 
warunkach określonych przez zarządcę sieci  oraz z 
istniejącej sieci energetycznej;

b) zaopatrzenie w wodę – nie ustala się;
c) odprowadzenie ścieków sanitarnych: nie ustala 

się;
d) nie dopuszcza się dokonywania zmiany spływu wód 

opadowych w celu skierowania ich na teren sąsied-
niej nieruchomości - wody opadowe  na prywatnych 
nieruchomościach muszą być zagospodarowane w 
granicach własności gruntu;

e) gospodarka odpadami stałymi - należy segregować 
według grup asortymentowych opróżniane przez 
specjalistyczne komunalne  przedsiębiorstwo.

5. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogę gminną 

(zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1), zgodnie z 
planem ruchu kopalni;

b) dopuszcza się czasowe miejsca postojowe na tere-
nie kopalni;

6. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) na obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji 

inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia 
ludzi - wszystkie uciążliwości związane z  prowa-
dzoną działalnością gospodarczą należy zachować 
w granicach własności nieruchomości;

b) po wydobyciu należy dokonać rekultywacji terenu 
na tereny leśne w oparciu o decyzję Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie;

c) powierzchnia biologicznie czynna docelowo – 
100%;

7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
I ZABYTKÓW: nie dotyczy;

8. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJ-
NYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASO-
WYCH – nie dotyczy;

9. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄ-
CYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH – nie dotyczy;

10. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRO-
NIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI – nie 
dotyczy;

11. OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
a) po wydobyciu złoża teren należy poddać rekulty-

wacji w oparciu o decyzję Starostwa Powiatowe-
go.

12. STAWKA PROCENTOWA - Ustala się stawkę procen-
tową: 30%;

§ 6

1. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny nr 
w skali 1:1000.

2. Obowiązującymi ustaleniami planu na załączniku 
graficznym nr 1 są następujące oznaczenia: ustalenia 
planu.
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§ 7

Stawkę procentową służącą do naliczania opłat z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w 
art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu  przestrzennym 
ustalono szczegółowo dla każdej jednostki urbanistycz-
nej w kartach jednostki urbanistycznej.

§ 8

Zobowiązuje się Wójta Gminy Linia do:
1. 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 ust. 1 wymienionej ustawy o 
zagospodarowaniu  przestrzennym.

2. Uwidocznienia tekstu i rysunku planu na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Linia.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego.

 Przewodniczący
Rady Gminy
Czesław Hinz

Załącznik nr 1
do uchwały nr 24/IV/VI/2011
Rady Gminy Linia

  z dnia 1 lutego 2011 r.
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   Załącznik nr 2
   do uchwały nr 24/IV/VI/2011
   Rady Gminy Linia

     z dnia 1 lutego 2011 r.

ROZTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG DO MIEJSCO-
WEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-
NEGO OBSZARU GÓRNICZEGO  FRAGMENTU WSI 
NIEPOCZOŁOWICE DT. DZIAŁKI Nr 261/1 W GMINIE 

LINIA

Rada Gminy Linia po zapoznaniu się z dokumentacją 
formalno-prawną dotyczącą uwag do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania  przestrzennego obszaru 
górniczego fragmentu wsi Niepoczołowice dt. działki nr 
261/1 w gminie Linia, rozstrzyga co następuje:
1) Udokumentowano, że w czasie wyłożenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
górniczego fragmentu wsi  Niepoczołowice dt. działki 
nr 261/1 w gminie Linia oraz w terminie obligatoryjnym 
na oczekiwanie na uwagi tj. 14 dni od ostatniego dnia 
wyłożenia  projektu Planu do publicznego do Urzędu 
Gminy Linia nie wpłynął ani jeden wniosek, który 
można zakwalifikować jako uwagi.

2) Rada Gminy Linia postanawia odrzucić uwagi jako 
nieuzasadnione.

3) Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed. Dz. 
U. Nr 80 poz 717 z 2003r. art. 11  pkt 11,12 oraz art. 
12 pkt 1. rozstrzygnięcie późniejszymi zmianami) 
rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do miejscowego 
planu zagospodarowania  przestrzennego jest 
załącznikiem do uchwały o uchwaleniu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
górniczego fragmentu wsi  Niepoczołowice dt. działki 
nr 261/1 w gminie Linia

   Załącznik nr 3
   do uchwały nr 24/IV/VI/2011
   Rady Gminy Linia

     z dnia 1 lutego 2011 r.

ROZTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE INWESTYCJI W ZAKRE-
SIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ 
DO ZADAŃ WŁASNYCH  GMINY W MIEJSCOWYM PLA-

NIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA 
OBSZARU GÓRNICZEGO FRAGMENTU WSI  NIEPO-
CZOŁOWICE DT. DZIAŁKI Nr 261/1 W GMINIE LINIA

Rada Gminy Linia po zapoznaniu się z prognozą skut-
ków ekonomicznych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru  górnicze-
go fragmentu wsi Niepoczołowice dt. działki nr 261/1 w 
gminie Linia, rozstrzyga co następuje:
1) Na terenie planu nie przewiduje się dróg 

publicznych.
2) Gmina nie ponosi skutków finansowych z tytułu 

utworzenia publicznej drogi gminnej i jej uzbrojenie.
3) Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed. Dz. 
U. Nr 80 poz. 717 z 2003r.  art. 20.1) rozstrzygnięcie 
o dt. Sposobu realizacji, zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, jest 
załącznikiem do uchwały o  uchwaleniu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
górniczego fragmentu wsi Niepoczołowice dt. działki 
nr 261/1 w gminie  Linia
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 UCHWAŁA Nr VI/42/2011
Rady Gminy Szemud

 z dnia 30 marca 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szemud, gm. Sze-
mud obejmującego działki nr 828/6 i  części działek nr 804, 808 i 828/7.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi  zmianami) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst. Dz. U. z 2001r. 
Nr 142 poz. 1591 z  późniejszymi zmianami), na wniosek 
Wójta Gminy Szemud. Rada Gminy Szemud uchwala, 
co następuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami,,Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Szemud uchwala miejscowy  plan 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gła-
zica obejmującego działki nr 828/6 i części działek nr 804, 
808 i 828/7 w gm. Szemud.

§ 2

1. Integralną częścią uchwały jest:
1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek 

planu w skali 1:1 000;
2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzy-

gnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu;

3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnię-
cie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury  technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych.

2. Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, 
zawiera następujące oznaczenia:
1) granica obszaru objętego opracowaniem miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego;
2) linie rozgraniczające teren o różnym przeznacze-

niu;
3) oznaczenie terenów, w tym: literowe oznaczenie 

podziału obszaru objętego planem na jednostki:
- PE - tereny powierzchniowej eksploatacji - żwi-

rownia
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania 

przestrzennego terenu objętego planem:
- wieś Szemud
- Nr dz: działki nr 828/6 i części działek nr 804, 808 

i 828/7.
- Powierzchnia: ca 6,5 ha
- Własność: prywatna


