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 UCHWAŁA Nr 46/VI/VI/2011
Rady Gminy Linia

 z dnia 5 kwietnia 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Tłuczewo  
obejmujący część działki nr 144/1 gm. Linia.

  Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 

717 z późniejszymi zmianami), po wykonaniu uchwały 
Nr 187/XXIV/V/2009 Rady Gminy Linia z dnia 28 stycznia 
2009 r. o przystąpieniu sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru górniczego 
fragmentu wsi Tłuczewo dot. część działki nr 144/1 na 

Poz. 1734
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wniosek Wójta Gminy Linia Rada Gminy Linia, uchwala, 
co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami,,Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Linia” uchwala miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru górniczego fragmentu wsi Tłucze-
wo obejmujący część działki nr 144/1 gm. Linia przeznacza 
się pod żwirownię.

§ 2

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

w skali 1:1000;
2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich inansowa-
nia, zgodnie z przepisami o inansach 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 - żwirow-

nia
  Ustala się następujące zasady zagospodarowania 

przestrzennego terenu objętego planem: wieś Tłu-
czewo

  Nr dz: 144/1 część
  Powierzchnia: 2,0 ha
  Własność: prywatna

  Ustalenia dla terenu objętego zmianą planu jest karta 
terenu:
1. KARTA TERENU
2. Przeznaczenie terenu: tereny powierzchniowej eksploa-

tacji - żwirownia - teren położony wewnątrz granic złoża 
przeznaczony jest pod eksploatację powierzchniową 
kruszywa – żwirownia o powierzchni 2,5 ha,

3. Nr strefy PE
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  
 — nie występują
5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kul-

turowego
— w celu max ograniczenia wpływu eksploatacji na 

środowisko trzeba będzie utrzymać właściwy kąt 
nachylenia skarp w celu zachowania ich stateczności 
i ograniczenia procesów erozji

— należy zachować ilar ochronny od granicy sąsiednich 
nieruchomości szerokości 6,0 m, od drogi 10 m.

— teren zabezpieczyć przed możliwością wyrzucania 
śmieci i wylewania nieczystości

— nakład zdjęty przed podjęciem eksploatacji winien 
być składowany tymczasowo w bezpośrednim są-
siedztwie wyrobiska

— rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych winna 
następować sukcesywnie z postępowaniem eksplo-
atacji złoża

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

— w przypadku natraienia na obiekty archeologiczne 
podczas eksploatacji kruszywa, należy fakt ten nie-
zwłocznie zgłosić do Muzeum Archeologicznego w 
Gdańsku.

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznej;

  — nie występują
8. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
— dopuszcza się lokalizacje budynku tymczasowego 

socjalnego typu barakowóz
9. Szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 

nieruchomości:
  — nie występują
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów:
   — nie występują
11. Infrastruktura:

— nie przewiduje się nowego układu drogowego,
— infrastruktura techniczna nie występuje,
— dojazd do projektowanej złoża z drogi gminnej 

istniejącej gruntowej,
— miejsca postojowe przewiduje się na terenie pro-

jektowanej żwirowni,
12. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej 

zabudowy i infrastruktury technicznej:
  — nie występuje
  Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej:
  — nie dotyczy
  Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:

— dopuszcza się możliwość lokalizacji tymczasowego 
budynku socjalnego;

Stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym;

— ustala się stawkę procentową służąca naliczaniu 
opłaty, dla całego terenu w wysokości 30%

§ 3

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Linia do:
1. Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Woje-

wodzie Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Pomorskiego wraz z 
dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z 
prawem.

2. Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 
dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Linia.

3. Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wy-
pisów i wyrysów.

4. Wprowadzenia do rejestru planów miejscowych.
5. Przekazania Staroście Wejherowskiemu kopie uchwa-

lonego miejscowego planu.
6. Publikacji przedmiotowej uchwały na stronie interne-

towej Urzędu Gminy Linia.

§ 4

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Linia

Czesław Hinz
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 46/VI/VI/2011
Rady Gminy Linia
z dnia 5 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 46/VI/VI/2011
Rady Gminy Linia
z dnia 5 kwietnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Linia w sprawie uwag do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Tłuczewo obejmujący część działki nr 
144/1 gm. Linia
Rada Gminy Linia po zapoznaniu się z dokumentacją 
formalno – prawną planu oraz protokółem z dyskusji pub-
licznej nad projektem miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego rozstrzyga co następuje: W okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w/w miejsco-
wego planu, które odbyło się w dniach od 25.09.2010 r. 
– 22.10.2010 r. (dyskusję publiczną przeprowadzono w 
dniu 8.10.2010r.) oraz w ciągu 14 dni po wyłożeniu, do 
ustaleń projektu przedmiotowego miejscowego planu 
wniesiono jedną uwagę do niniejszego planu, która została 
odrzucona ponieważ nie dotyczyła projektu planu.

Załącznik nr 3
do uchwały nr 46/VI/VI/2011
Rady Gminy Linia
z dnia 5 kwietnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Linia o sposobie realizacji i 
zasadach w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego fragmentu wsi Tłuczewo 
obejmujący część działki nr 144/1 gm. Linia
Rada Gminy Linia po zapoznaniu się z dokumentacją for-
malno – prawną miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w/w przedmiotowego planu stwierdza co 
następuje: Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) rozstrzyg-
nięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie miejsco-
wym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich inan-
sowania jest niniejszy załącznik. W obszarze w/w planu nie 
przewiduje się kosztów które miałaby ponieść gmina.
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 UCHWAŁA Nr VI/40/2011
Rady Gminy Stężyca

 z dnia 31 marca 2011 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Stężyca 
– Stężyca Centrum dla terenu A050USR.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 8, 
art. 15, art. 16 ust. 1, art. 27, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 
41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 
2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010, Nr 24, poz 
124, Nr 75, poz 474, Nr 106, poz 675, Nr 119, poz. 804,Nr 
130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155 poz. 1043) i art. 18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 
2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 
Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz 675 oraz z 
2011 r. Nr 21, poz. 113), Rada Gminy Stężyca uchwala, co 
następuje:

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodności, ze „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Stężyca” zgodnie z uchwałą (Uchwała nr 
XXXVIII/377/2010 z dnia 15 czerwca 2010r.) o przy-
stąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Stężyca 
uchwalonego uchwałą nr VII/74/2007 Rady Gminy 
Stężyca z dnia 12 czerwca 2007r., uchwala się zmianę 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
dla fragmentu wsi Stężyca – Stężyca Centrum dla terenu 
oznaczonego symbolem A050 USR, obejmującego ob-
szar o powierzchni 0,50 ha, o granicach wyznaczonych 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały o przystąpieniu 
do sporządzania zmiany.

§ 2

1. Zmianie podlegają:
1) fragment załącznika graicznego objętego zmianą,
2) zapisy w karcie terenu A050 USR na zapis A050 U.

KARTA TERENU  

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI ST YCA

A050 POWIERZCHNIA 0,50 ha 1. NUMER

    

2. FUNKCJA U – tereny zabudowy us ugowej o szerokim zakresie w tym: us ug

publicznych, o wiaty i kultury, us ug zdrowia , us ug gastronomii i handlu, 

us ug turystyki 

ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 3.


