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UCHWA£A Nr 296/XXXI/III/2002
Rady Gminy Linia
z dnia 12 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla dzia³ki nr ew.
218/6 we wsi Zakrzewo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
wraz z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162, poz.
1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041), art. 4 poz. 451
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 715 z pón. zm.) na
wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Linia uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr ew. 218/6 we wsi Zakrzewo w
Gminie Linia.
2. Teren o powierzchni 2.1422ha przeznacza siê na funkcjê zwi¹zan¹ z rekreacj¹ w formach zabudowy letniskowej wolnostoj¹cej (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem RE) oraz komunikacjê (okrelenie w
za³¹czniku graficznym symbolem K).
3. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy (wg. za³¹cznika graficznego) w odleg³oci 100 m od brzegu jeziora Morzyc,
2) maksymalny procent zabudowy 15%,
3) proporcje rzutu budynków zbli¿one do: 1:2, 1:1,5
lub 1:1,25,
4) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 pe³na kondygnacja oraz
poddasze u¿ytkowe,
5) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków maksymalnie 6,5 m ca³kowitej wysokoci budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem u¿ytkowym,
6) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej 
okap  na wysokoci 2 m od poziomu terenu,
7) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,5
m od poziomu gruntu,
8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
9) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe lub naczó³kowe;
10) nie dopuszcza siê stosowania wybudówek i lukarn,
11) dopuszczalne spadki dachów od 45o-50o,
12) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji nale¿y stosowaæ materia³y naturalne takie jak: drewno, kamieñ lub ceg³ê i materia³y ceramiczne ceg³opodobne, takie jak klinkier; dopuszcza siê wszystkie
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rodzaje tynku; zakaz stosowania sidingu winylowego do wykoñczenia elewacji,
13) zakaz stosowania jaskrawych barw do wykoñczenia elewacji i dachu,
14) nie dopuszcza siê budowy wolnostoj¹cych budynków gospodarczych w tym gara¿y,
15) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
16) wyklucza siê mo¿liwoæ wykorzystania projektów
powtarzalnych.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê
gminn¹ dz. nr ew. 164 oraz dojazd K (szerokoæ w
liniach rozgraniczaj¹cych dojazdu min. 6 m),
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
5. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu
komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych,
monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej
kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ
obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków
ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego
oczyszczalni),
3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci;
5) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
6) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg grup
asortymentowych winny byæ zagospodarowane
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
7) stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
8) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
6. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
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1) teren le¿y w granicach Obszaru Wysokiej Ochrony
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 114,
2) obowi¹zuje zakaz zabudowy w odleg³oci mniejszej
ni¿ 100m od brzegu jeziora Morzyc,
3) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia
dzia³ki z u¿ytkowania rolniczego,
4) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 70%,
5) na wydzielonych dzia³kach nale¿y lokalizowaæ zieleñ w formie grup drzew i krzewów o powierzchni
nie mniejszej ni¿ 50 m2 oraz jednego rzêdu drzew
wzd³u¿ granicy posesji od strony pó³nocnej,
6) nale¿y utrzymaæ i uzupe³niæ zadrzewienia w strefie
100 m od jeziora na co najmniej 80% powierzchni
tej strefy zgodnie z warunkami siedliskowymi.
7. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³ dzia³ki zgodnie z rysunkiem
planu w za³¹czniku graficznym Uchwa³y  min. wielkoæ dzia³ki 1000 m2,
2) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki uzgodnionej z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, niezbêdnej do lokalizacji
urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej,
3) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony
interesów osób trzecich.
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ nastêpuj¹cego punktu zawartego w § 2 pkt 2 Uchwa³y Nr 42/VI/III/99
Rady Gminy w Linia z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie
przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym: na terenie
objêtym zakresem opracowania nie wystêpuj¹ tereny
przeznaczone dla realizacji celów publicznych  nie zaznaczono linii rozgraniczaj¹cych te tereny.
§4
1. Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 2.1422 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Linia do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Lini,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§6

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Linia, zatwierdzony uchwa³¹ nr V/
19/90 Rady Gminy Linia z dnia 18 wrzenia 1990 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 23 poz. 213 z 1990 r.) w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia niniejszej uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki
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UCHWA£A Nr 297/XXXI/III/2002
Rady Gminy Linia
z dnia 12 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla dzia³ek nr ew.
162/3-4 we wsi Zakrzewo.
Na podstawie art. 26w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
wraz z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041), art. 4 poz. 451
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 715 z pón. zm.) na
wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Linia uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr ew. 162/3-4 we wsi Zakrzewo w Gminie Linia.
2. Teren o powierzchni 0.3530 ha przeznacza siê na:
1) funkcjê mieszkaniow¹ w formach zabudowy jednorodzinnej wolnostoj¹cej (okrelenie w za³¹czniku
graficznym symbolem MN),
2) obs³ugê komunikacyjn¹: drogê dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K1, K2).
3. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Ca³oæ zabudowy rozplanowanej jako min. 2 lub 3
budynki usytuowane w uk³adzie wokó³ dziedziñca
i nawi¹zywaæ powinna do typowego dla Kaszub
uk³adu tzw. samotniczej zagrody rolniczej,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci:
 10 m od linii rozgraniczaj¹cej teren MN i K1,
 15 m od granicy terenu MN i dz. nr ew. 168/2 oraz
granicy terenu MN i dz. nr ew. 168/5,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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3) maksymalny procent zabudowy 30%,
4) proporcje rzutu budynków zbli¿one do: 1:2, 1:1,5
lub 1:1,25,
5) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 pe³na kondygnacja oraz
poddasze u¿ytkowe,
6) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
maksymalnie 10 m ca³kowitej wysokoci budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem u¿ytkowym,
7) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej
(okap) na wysokoci 2 m od poziomu terenu,
8) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,5 m
od poziomu gruntu,
9) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
10) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe lub naczó³kowe,
11) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadkowych lub naczó³kowych,
12) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni,
dla pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
13) zaleca siê uk³ad budynków o kalenicach wzajemnie prostopad³ych,
14) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji nale¿y stosowaæ materia³y naturalne takie jak:
drewno, kamieñ lub ceg³ê i materia³y ceramiczne
ceg³opodobne, takie jak klinkier; dopuszcza siê
wszystkie rodzaje tynku; zakaz stosowania sidingu
winylowego do wykoñczenia elewacji,
15) dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych budynków
gospodarczych w tym gara¿y,
16) zakaz budowy obiektów tymczasowych.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê
o symbolu na rysunku K1 (min. szerokoæ 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych drogi) oraz dojazdu K2
(min. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 5 m),
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
5. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu
komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych,
monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej
kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ
obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków
ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego
oczyszczalni),
3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i na-

wierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
5) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
6) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg grup
asortymentowych winny byæ zagospodarowane
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
7) stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
8) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
6. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) teren le¿y w granicach Obszaru Wysokiej Ochrony
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 114,
2) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia
dzia³ki z u¿ytkowania rolniczego,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 60%,
4) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia w
formie grup drzew i krzewów o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 15 m2 na ka¿dej wydzielonej dzia³ce
zgodnie z warunkami siedliskowymi.
7. Ustalenia inne:
1) nie dopuszcza siê dalszych podzia³ów dzia³ek,
2) dopuszcza siê scalenia dzia³ek oraz ich wtórny podzia³ przy za³o¿eniu min. wielkoæ dzia³ek po podziale
1000m2,
3) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki uzgodnionej z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, niezbêdnej do lokalizacji
urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej,
4) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony
interesów osób trzecich.
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000,
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ nastêpuj¹cego punktu zawartego w § 2 pkt 2 Uchwa³y Nr 42/VI/III/99
Rady Gminy w Linia z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie
przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym: na terenie
objêtym zakresem opracowania nie wystêpuj¹ tereny
przeznaczone dla realizacji celów publicznych  nie zaznaczono linii rozgraniczaj¹cych te tereny.
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§4

1. Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 0.3530 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Linia do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Lini,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) odpowiedniego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsza Uchwa³¹.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Linia, zatwierdzony uchwa³¹ Nr V/
19/90 Rady Gminy Linia z dnia 18 wrzenia 1990 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 23 poz. 213 z 1990 r.) w zakresie dotycz¹cym
opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia niniejszej uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki

90
UCHWA£A Nr 298/XXXI/III/2002
Rady Gminy Linia
z dnia 12 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla dzia³ek nr ew.
185/8-12, 185/19-21 we wsi Lewino.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
wraz z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162,
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poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041), art. 4, poz. 451
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 715 z pón. zm.) na
wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr ew. 185/8-12, 185/19-21 we
wsi Lewino w Gminie Linia.
2. Teren o powierzchni 1.9083 ha przeznacza siê na:
a) funkcjê zwi¹zan¹ z rekreacj¹ w formach zabudowy
letniskowej wolnostoj¹cej (okrelenie w za³¹czniku
graficznym symbolem RE),
b) obs³ugê komunikacyjn¹: drogê dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K).
3. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 10
m od linii rozgraniczaj¹cej teren RE od lasu dz. nr
ew. 186/2 i 185/5,
2) maksymalny procent zabudowy 15%,
3) proporcje rzutu budynków zbli¿one do: 1:1,5 lub
1:1,25;
4) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 pe³na kondygnacja oraz
poddasze u¿ytkowe,
5) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych maksymalnie 6,5 m ca³kowitej wysokoci budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem u¿ytkowym,
6) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej
(okap) na wysokoci 2 m od poziomu terenu,
7) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,5 m
od poziomu gruntu,
8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
9) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe lub naczó³kowe,
10) nie dopuszcza siê wybudówek i lukarn,
11) dopuszczalne spadki dachów od 45 do 50 stopni,
12) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji nale¿y stosowaæ materia³y naturalne takie jak:
drewno, kamieñ lub ceg³ê i materia³y ceramiczne
ceg³opodobne, takie jak klinkier; dopuszcza siê
wszystkie rodzaje tynku; zakaz stosowania sidingu
winylowego do wykoñczenia elewacji,
13) zakaz stosowania jaskrawych barw do wykoñczenia elewacji i dachu,
14) nie dopuszcza siê budowy wolnostoj¹cych gara¿y
i budynków gospodarczych,
15) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
16) wyklucza siê mo¿liwoæ wykorzystania projektów
powtarzalnych.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê K (min. szerokoæ 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych drogi wliczaj¹c, szerokoæ 5 m istniej¹cej drogi w granicach dz. nr ew. 185/16),
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
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5. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu
komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych,
monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej
kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ
obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków
ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego
oczyszczalni),
3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
5) stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji na koszt i ryzyko inwestora,
6) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
7) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejscu wg grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
8) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
6. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) teren le¿y w granicach Obszaru Wysokiej Ochrony
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 114,
2) cenne zadrzewienia w p³n.-wsch. czêci terenu podlegaj¹ ochronie,
3) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia
dzia³ki z u¿ytkowania rolniczego,
4) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 70%,
5) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia o
powierzchni nie mniejszej ni¿ 15 m2 na ka¿dej z wydzielonych dzia³ek, zgodnie z warunkami siedliskowymi,
6) wzd³u¿ granic dzia³ek od strony drogi wewnêtrznej
zaleca siê posadzenie szpaleru drzew.

7. Ustalenia inne:
1) nie dopuszcza siê podzia³ów dzia³ek,
2) dopuszcza siê scalenia dzia³ek nale¿¹cych do jednego w³aciciela, min. wielkoæ dzia³ek po scaleniu
1000 m2,
3) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony
interesów osób trzecich.
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000
bêd¹cy jednoczenie za³. graficznym niniejszej uchwa³y.
Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w
legendzie za³¹czników graficznych.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ nastêpuj¹cych
punktów zawartych w § 2 pkt 2 Uchwa³y Nr 42/VI/III/99
Rady Gminy w Linia z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie
przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym: na terenie
objêtym zakresem opracowania nie wystêpuj¹ tereny
przeznaczone dla realizacji celów publicznych  nie zaznaczono linii rozgraniczaj¹cych tych terenów.
§4
1. Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 1.9083 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Linia do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Lini,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) odpowiedniego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsza Uchwa³¹.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Linia, zatwierdzony uchwa³¹ Nr V/
19/90 Rady Gminy Linia z dnia 18 wrzenia 1990 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 23 poz. 213 z 1990 r.) w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia niniejszej uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki
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UCHWA£A Nr 299/XXXI/III/2002
Rady Gminy Linia
z dnia 12 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla dzia³ek nr ew.
185/18, 185/22-24 we wsi Lewino.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
wraz z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041), art. 4 poz. 451
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 715 z pón. zm.) na
wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek numerach ew. 185/18, 185/2224 we wsi Lewino w Gminie Linia.
2. Teren o powierzchni 0.4876 ha przeznacza siê na:
1) funkcjê zwi¹zan¹ z rekreacj¹ w formach zabudowy
letniskowej wolnostoj¹cej (okrelenie w za³¹czniku
graficznym symbolem RE),
2) obs³ugê komunikacyjn¹: drogê dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K).
3. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 10 m
od linii rozgraniczaj¹cej teren RE od lasu dz. nr ew.
185/5 i 185/1 oraz w odleg³oci 2 m od drogi K dla
obszaru dz. nr ew. 185/22,
2) maksymalny procent zabudowy 15%,
3) proporcje rzutu budynków zbli¿one do: 1: 1,5 lub
1:1,25,
4) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 pe³na kondygnacja oraz
poddasze u¿ytkowe,
5) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków mieszkalnych maksymalnie 6,5 m ca³kowitej wysokoci
budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem
u¿ytkowym,
6) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej
(okap) na wysokoci 2 m od poziomu terenu,
7) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,5
m od poziomu gruntu,
8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
9) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe lub naczó³kowe,
10) nie dopuszcza siê wybudówek i lukarn,
11) dopuszczalne spadki dachów od 45 do 50 stopni,
12) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech ar-
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chitektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji
nale¿y stosowaæ materia³y naturalne takie jak:
drewno, kamieñ lub ceg³ê i materia³y ceramiczne
ceg³opodobne, takie jak klinkier; dopuszcza siê
wszystkie rodzaje tynku; zakaz stosowania sidingu
winylowego do wykoñczenia elewacji,
13) zakaz stosowania jaskrawych barw do wykoñczenia elewacji i dachu,
14) nie dopuszcza siê budowy wolnostoj¹cych budynków gospodarczych w tym gara¿y,
15) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
16) wyklucza siê mo¿liwoæ wykorzystania projektów
powtarzalnych.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê K (min. szerokoæ 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych drogi wliczaj¹c, szerokoæ 5 m istniej¹cej drogi w granicach dz. nr ew. 185/16),
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
5. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê ze zbiorczego wodoci¹gu
komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych,
monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej
kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ
obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków
ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego
oczyszczalni),
3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
5) stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji na koszt i ryzyko inwestora,
6) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
7) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejscu wg grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
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8) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
6. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) teren le¿y w granicach Obszaru Wysokiej Ochrony
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 114,
2) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia
dzia³ki z u¿ytkowania rolniczego,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 70%,
4) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia o
powierzchni nie mniejszej ni¿ 15m2 na ka¿dej z wydzielonych dzia³ek, zgodnie z warunkami siedliskowymi,
5) wzd³u¿ granic dzia³ek od strony drogi wewnêtrznej
zaleca siê posadzenie szpaleru drzew.
7. Ustalenia inne:
1) nie dopuszcza siê podzia³ów dzia³ek,
2) dopuszcza siê scalenia dzia³ek nale¿¹cych do jednego w³aciciela, min. wielkoæ dzia³ek po scaleniu
1000 m2,
3) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony
interesów osób trzecich.
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000
bêd¹cy jednoczenie za³. graficznym niniejszej uchwa³y.
Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w
legendzie za³¹czników graficznych.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ nastêpuj¹cych
punktów zawartych w § 2 pkt 2 Uchwa³y nr 42/VI/III/99
Rady Gminy w Linia z dnia 24 lutego 1999r. w sprawie
przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym: na terenie
objêtym zakresem opracowania nie wystêpuj¹ tereny
przeznaczone dla realizacji celów publicznych  nie zaznaczono linii rozgraniczaj¹cych tych terenów.
§4
1. Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 0.4876 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Linia do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Lini,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,

4) odpowiedniego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsza Uchwa³¹.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Linia, zatwierdzony uchwa³¹ nr V/
19/90 Rady Gminy Linia z dnia 18 wrzenia 1990 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 23 poz. 213 z 1990 r.) w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia niniejszej uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki
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UCHWA£A Nr 300/XXXI/III/2002
Rady Gminy Linia
z dnia 12 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla dzia³ki nr ew.
219/20, 219/32, 219/34-35 we wsi Strzepcz.
Na podstawie art. 26w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
wraz z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041), art. 4 poz. 451
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 715 z pón. zm.) na
wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Linia uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr ew. 219/20, 219/32, 219/3435 we wsi Strzepcz w Gminie Linia.
2. Teren o powierzchni 1.4910 ha przeznacza siê na:
1) funkcjê zwi¹zan¹ z rekreacj¹ w formach zabudowy
letniskowej wolnostoj¹cej (okrelenie w za³¹czniku
graficznym symbolem RE),
2) obs³ugê komunikacyjn¹: drogê dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K).
3. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 10 m
od linii rozgraniczaj¹cej teren RE od ciany lasu dz. nr
ew. 219/31,
2) maksymalny procent zabudowy 15%,
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3) proporcje rzutu budynków: 1:2, 1:1,5 lub 1:1,25,
4) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 pe³na kondygnacja oraz
poddasze u¿ytkowe,
5) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
maksymalnie 8 m ca³kowitej wysokoci budynków
jednokondygnacyjnych z poddaszem u¿ytkowym,
6) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej
(okap) na wysokoci 2 m od poziomu terenu,
7) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,5 m
od poziomu gruntu;
8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
9) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadowe lub naczó³kowe;
10) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni,
dla pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
11) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadkowych lub naczó³kowych,
12) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji nale¿y stosowaæ materia³y naturalne takie jak:
drewno, kamieñ lub ceg³ê i materia³y ceramiczne
ceg³opodobne, takie jak klinkier; dopuszcza siê
wszystkie rodzaje tynku; zakaz stosowania sidingu
winylowego do wykoñczenia elewacji,
13) nie dopuszcza siê budowy wolnostoj¹cych budynków gospodarczych w tym gara¿y,
14) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
15) wyklucza siê mo¿liwoæ wykorzystania projektów
powtarzalnych.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o dojazd
K (min. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 6 m),
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
5. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu
komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej wybudowania,
dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych,
monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej
kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ
obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków
ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego
oczyszczalni),
3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncep-
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cjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci;
5) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
6) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg grup
asortymentowych winny byæ zagospodarowane
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
7) stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
8) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
6. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) teren le¿y w granicach Obszaru Wysokiej Ochrony
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 114,
2) obszar znajduje siê w otulinie Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego, na którym obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia okrelone w przepisach szczególnych,
3) teren znajduje siê w granicach Obszaru Krajobrazu
Chronionego Dolina £eby, na którym obowi¹zuj¹
zakazy i ograniczenia okrelone w przepisach szczególnych,
4) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia
dzia³ki z u¿ytkowania rolniczego,
5) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 70%,
6) wzd³u¿ granicy poszczególnych dzia³ek od strony
drogi wewnêtrznej wskazane jest wprowadzenie
szpaleru drzew,
7) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia w
formie grup drzew i krzewów o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 15 m2 na ka¿dej z wydzielonych dzia³ek zgodnie z warunkami siedliskowymi.
7. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek wg za³¹cznika graficznego  min. wielkoæ dzia³ki po podziale 1000 m2,
2) dopuszcza siê scalenia dzia³ek nale¿¹cych do jednego w³aciciela, min. wielkoæ dzia³ek po scaleniu
1000 m2;
3) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki uzgodnionej z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, niezbêdnej do lokalizacji
urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej;
4) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony
interesów osób trzecich.
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ nastêpuj¹ce-
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go punktu zawartego w § 2 pkt 2 Uchwa³y Nr 42/VI/III/99
Rady Gminy w Linia z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie
przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym: na terenie
objêtym zakresem opracowania nie wystêpuj¹ tereny
przeznaczone dla realizacji celów publicznych  nie zaznaczono linii rozgraniczaj¹cych te tereny;
§4
1. Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 1.4910 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Linia do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Lini,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) odpowiedniego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsza Uchwa³¹.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Linia, zatwierdzony uchwa³¹ Nr V/
19/90 Rady Gminy Linia z dnia 18 wrzenia 1990 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 23 poz. 213 z 1990 r.) w zakresie dotycz¹cym
opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia niniejszej uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki
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UCHWA£A Nr 301/XXXI/III/2002
Rady Gminy Linia
z dnia 12 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla dzia³ki nr ew.
219/30 we wsi Strzepcz.
Na podstawie art. 26w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157

wraz z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041), art. 4 poz. 451
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 715 z pón. zm.) na
wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Linia uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla nr ew. 219/30 we wsi Strzepcz w Gminie Linia.
2. Teren o powierzchni 0.1001 ha przeznacza siê na funkcjê zwi¹zan¹ z rekreacj¹ w formach zabudowy letniskowej wolnostoj¹cej (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem RE).
3. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 4m od
linii rozgraniczaj¹cej teren RE od drogi gminnej dz.
nr ew. 219/27, a 10 m od ciany lasu dz. nr ew. 219/
31,
2) maksymalny procent zabudowy 15%,
3) proporcje rzutu budynków: 1:2, 1:1,5 lub 1:1,25,
4) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 pe³na kondygnacja oraz
poddasze u¿ytkowe,
5) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków maksymalnie 6,5 m ca³kowitej wysokoci budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem u¿ytkowym,
6) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej
(okap) na wysokoci 2 m od poziomu terenu,
7) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,5
m od poziomu gruntu,
8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
9) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadowe lub naczó³kowe,
10) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni, dla
pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
11) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadkowych lub naczó³kowych,
12) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji
nale¿y stosowaæ materia³y naturalne takie jak: drewno, kamieñ lub ceg³ê i materia³y ceramiczne ceg³opodobne, takie jak klinkier; dopuszcza siê wszystkie
rodzaje tynku; zakaz stosowania sidingu winylowego do wykoñczenia elewacji,
13) nie dopuszcza siê budowy wolnostoj¹cych budynków gospodarczych w tym gara¿y,
14) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
15) wyklucza siê mo¿liwoæ wykorzystania projektów
powtarzalnych.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê
gminn¹ dz. nr ew. 219/27,
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2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
5. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu
komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej wybudowania,
dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych,
monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej
kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ
obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków
ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego
oczyszczalni),
3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci;
5) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
6) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg grup
asortymentowych winny byæ zagospodarowane
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
7) stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
8) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
6. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) teren le¿y w granicach Obszaru Wysokiej Ochrony
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 114,
2) obszar znajduje siê w otulinie Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego, na którym obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia okrelone w przepisach szczególnych,
3) teren znajduje siê w granicach Obszaru Krajobrazu
Chronionego Dolina £eby, w którym obowi¹zuj¹
zakazy i ograniczenia okrelone w przepisach szczególnych,
4) obowi¹zuje zakaz zabudowy w odleg³oci mniejszej
ni¿ 100 m od brzegu jeziora Strzepcz,
5) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia
dzia³ki z u¿ytkowania rolniczego,
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6) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 70%,
7) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia w
formie grup drzew i krzewów o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 15 m2 na ka¿dej z wydzielonych dzia³ek zgodnie z warunkami siedliskowymi.
7. Ustalenia inne:
1) zakaz podzia³ów dzia³ki,
2) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki uzgodnionej z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, niezbêdnej do lokalizacji
urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej,
3) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony
interesów osób trzecich.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ nastêpuj¹cego punktu zawartego w § 2 pkt 2 Uchwa³y Nr 42/VI/III/99
Rady Gminy w Linia z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie
przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym: na terenie
objêtym zakresem opracowania nie wystêpuj¹ tereny
przeznaczone dla realizacji celów publicznych  nie zaznaczono linii rozgraniczaj¹cych te tereny.
§4
1. Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 0.1001 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Linia do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Lini,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) odpowiedniego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsza Uchwa³¹.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Linia, zatwierdzony uchwa³¹ Nr V/
19/90 Rady Gminy Linia z dnia 18 wrzenia 1990 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 23 poz. 213 z 1990 r.) w zakresie dotycz¹cym
opracowania planu.
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§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia niniejszej uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki
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UCHWA£A Nr 302/XXXI/III/2002
Rady Gminy Linia
z dnia 12 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla czêci dzia³ki
nr ew. 259 we wsi Niepoczo³owice.
Na podstawie art. 26w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
wraz z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041), art. 4 poz. 451
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 715 z pón. zm.) na
wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Linia uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ki nr ew. 259 we wsi Niepoczo³owice, le¿¹cej na obszarze Gminy Linia.
1. Teren po³o¿ony w granicach udokumentowanego z³o¿a, o powierzchni 4,7028 ha przeznacza siê pod eksploatacjê. kruszywa naturalnego (okrelenie na za³¹czniku graficznym PE).
2. Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
1) wokó³ z³o¿a nale¿y zachowaæ pasy i filary ochronne
zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania z³o¿a
2) wystêpuj¹cy nadk³ad winien byæ sk³adowany w ha³dach, na terenie wyeksploatowanego wyrobiska, w
celu póniejszego jego wykorzystania do rekultywacji terenu,
3) dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowych obiektów
kubaturowych bezporednio zwi¹zanych z prowadzon¹ eksploatacj¹ z³o¿a,
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga komunikacyjna przedmiotowego terenu
poprzez uk³ad rozbieralnych dróg wewnêtrznych,
2) dostêp do terenu eksploatacji od strony drogi gruntowej (dzia³ka nr 272/1)
3) dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowego parkingu
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dla samochodów ciê¿arowych i maszyn niezbêdnych
do wydobywania surowca, Teren parkingu nale¿y
uszczelniæ p³ytami betonowymi.
4. Uzbrojenie terenu:
1) zaopatrzenie w wodê  dla celów socjalnych, z wodoci¹gu wiejskiego, na warunkach okrelonych przez
gestora sieci; dla celów gospodarczych dopuszcza
siê lokalizacjê w³asnego, indywidualnego ujêcia
wody zlokalizowanego na terenie objêtym planem,
2) odprowadzanie cieków  do szczelnego zbiornika
bezodp³ywowego okresowo opró¿nianego przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo
3) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnoci
4) usuwanie odpadów sta³ych (komunalnych)  po segregacji winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Odpady ropopochodne i zanieczyszczone ropopochodnymi  nale¿y gromadziæ w szczelnych oznakowanych pojemnikach,
ustawionych na nieprzepuszczalnym pod³o¿u i przekazywane specjalistycznemu przedsiêbiorstwu do
zagospodarowania
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci
redniego napiêcia na warunkach technicznych okrelonych przez w³aciwy zak³ad energetyczny, dopuszcza siê lokalizacje stacji transformatorowej w
celu zapewnienia sta³ych dostaw pr¹du do zak³adu
eksploatacyjnego.
5. Inne ustalenia:
1) obszar dzia³ki nr 259 w³¹czony zosta³ w granice strefy
ochronnej (otuliny) Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej zakazy oraz ograniczenia
okrelone w Rozporz¹dzeniu nr 12/98 Wojewody
Gdañskiego,
2) obszar dzia³ki nr 259 po³o¿ony jest w granicach
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111,
3) na obszarze eksploatacji i na terenie poeksploatacyjnym wprowadza siê zakaz sk³adowania odpadów,
gromadzenia i przechowywania paliw, smarów i innych substancji mog¹cych zanieczyciæ wody podziemne oraz dokonywania napraw i konserwacji
sprzêtu stwarzaj¹cych niebezpieczeñstwo wycieku
olejów i paliw. Prace zwi¹zane z wymian¹ paliw
i smarów mog¹ byæ dokonywane na terenie pod
warunkiem zabezpieczenia (uszczelnienia) pod³o¿a
przed ewentualnym przeciekiem,
4) pomieszczenia przeznaczone na sta³y pobyt ludzi,
znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej
eksploatacji winny zostaæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
5) z uwagi na ekspozycyjnoæ terenów kopalni, zaleca
siê ograniczenie wysokoci i czasu sk³adowania nadk³adu do niezbêdnego minimum,
6) teren eksploatacji po przeprowadzeniu rekultywacji
technicznej polegaj¹cej na wyrównaniu i odpowiednim ukszta³towaniu dna i skarp wyrobiska nale¿y
zalesiæ. Prace rekultywacyjne powinny byæ prowadzone równolegle z eksploatacj¹ na obszarach gdzie
wydobycie kruszywa zosta³o zakoñczone i po uzgodnieniu z w³aciwym organem nadzoru górniczego
7) W przypadku natrafienia podczas prac eksploatacyjnych na obiekty archeologiczne nale¿y zg³osiæ odkrycie do Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.

 381 

Poz. 94, 95, 96
§2

Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego bêd¹cy jednoczenie za³. graficznym niniejszej uchwa³y. Ustaleniami
planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³.
graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ nastêpuj¹cych
punktów zawartych w § 3 pkt 2 oraz pkt 4 uchwa³y nr
158/XVII/III/2000 Rady Gminy w Linia z dnia 28 wrzenia
2000 r. w sprawie przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym.
§4
1. Ustala siê 1% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 4,7028 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Linia do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego;
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Lini;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych przepisami szczególnymi.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miasta Pucka uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie Miasta Pucka:
1) 30 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y,
2) 40 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
§2
Okrela siê nastêpuj¹ce zasady usytuowania punktów
sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Pucka.
1. Ustala siê zakaz sprzeda¿y napojów w odleg³oci mniejszej ni¿ 50 m od:
1) szkó³ i przedszkoli,
2) obiektów sakralnych,
3) obiektów koszarowych,
4) zak³adów opieki zdrowotnej.
2. Odleg³oæ o której mowa w ust. 1 mierzona jest od
wejcia do lokalu w którym znajduje siê punkt sprzeda¿y alkoholu, wzd³u¿ istniej¹cego ci¹gu pieszego do
najbli¿szego po³o¿onego wejcia do wskazanych wy¿ej obiektów.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Pucka.

§6

§4

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Linia, zatwierdzony uchwa³¹ Nr V/
19/90 Rady Gminy Linia z dnia 18 wrzenia 1990 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 23 poz. 213 z 1990 r.) w zakresie dotycz¹cym
opracowania planu.

Uchyla siê uchwa³ê Nr XXII/17/2000 Rady Miasta Pucka z dnia 15 grudnia 2000 r.

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki
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UCHWA£A Nr II/17/02
Rady Gminy Puck
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5 % dla punktów sprzeda¿y (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y, tych
napojów, oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie
miasta miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pucka
K. Kaleta
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ZARZ¥DZENIE Nr 1/2003
Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego
w S³upsku
z dnia 15 stycznia 2003 r.
w sprawie ustanowienia sta³ych obwodów ochronnych.
Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 wrzenia
2001 r. o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441)
zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Ustanawia siê nastêpuj¹ce sta³e obwody ochronne:
1) w granicach wód portów morskich Dwirzyno, Ko³obrzeg, Dar³owo, Ustka, Rowy, £eba  ograniczonych
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od strony morza promieniem d³ugoci 500 m, poprowadzonym ze wschodniej g³owicy wejcia portowego,
2) w ujciach kana³ów ³¹cz¹cych jeziora: Bukowo, Jamno z morzem  na akwenie wód morskich ograniczonym promieniem d³ugoci 500 m, poprowadzonym z
punktu le¿¹cego na rodku linii ³¹cz¹cej oba brzegi ujcia kana³u.

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23
poz. 220), Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne
§1

Zakaz po³owu organizmów morskich na akwenach
obwodów ochronnych opisanych w § 1 nie dotyczy wykonywania po³owów sportowo  rekreacyjnych.

1. Ustalenia tekstowe planu maj¹ jednolity uk³ad formalny. Ustalenia prawne przepisu gminnego, jakim jest
plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, s¹
zawarte w siedmiu grupach ustaleñ, oznaczonych numerami od 1 do 7. S¹ to:
1) przeznaczenie terenu  1,
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody 
2,
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3,
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4,
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5,
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6,
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7.
2. Grupa oznaczona numerem 8. zawiera informacjê o
obiektach i terenach chronionych moc¹ innych aktów
prawnych ni¿ plan zagospodarowania przestrzennego,
obowi¹zuj¹cych na danym terenie.
3. Brak ustaleñ prawnych, czy informacji, nale¿¹cych do
której z grup, o których mowa w § 1 ust. 1 lub 2 oznacza, ¿e nie wprowadza siê ¿adnych regulacji w tej grupie.

§5

§2

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Ustala siê nastêpuj¹cy sposób oznaczania i numeracji
terenów elementarnych wyró¿nionych w planie:
1) Ka¿dy teren elementarny jest oznaczony w tekcie
planu i na rysunku planu numerem adresowym sk³adaj¹cym siê z trzech liczb gdzie:
a) pierwsza liczba oznacza numer obrêbu geodezyjnego,
b) druga liczba oznacza rok podjêcia uchwa³y o przyst¹pieniu do opracowywania planu,
c) trzecia liczba oznacza kolejny numer terenu elementarnego w obrêbie geodezyjnym.
2) W granicach terenu elementarnego mog¹ byæ wyodrêbnione liniami podzia³u wewnêtrznego obszary oznakowane numerem ustalenia szczegó³owego
obowi¹zuj¹cym tylko w tym wydzieleniu wewnêtrznym.
3) Oznaczenia literowe w tekcie i na rysunku planu
ustalaj¹ przeznaczenie terenu.

§2
Na akwenach obwodów ochronnych obowi¹zuje zakaz po³owu organizmów morskich, z zastrze¿eniem postanowieñ § 3 i 4.
§3
1. Na akwenach obwodów ochronnych po³o¿onych w
ujciu rzeki £upawy (port Rowy) i w ujciu kana³u ³¹cz¹cego jezioro Resko Przymorskie z morzem (port
Dwirzyno), Okrêgowy Inspektorat Rybo³ówstwa Morskiego w S³upsku mo¿e zezwoliæ, w drodze decyzji, na
dokonywanie po³owów wêgorza sprzêtem stawnym,
w okresach wiosennego i jesiennego sp³ywu tych ryb
do morza.
2. W decyzji o której mowa w pkt 1 okrelony zostanie
szczegó³owy sposób dokonywania po³owu wêgorza.
§4

§6
Traci moc Zarz¹dzenie Nr 1 Okrêgowego Inspektora
Rybo³ówstwa Morskiego w S³upsku z dnia 25 stycznia
2000 r. w sprawie ustanowienia sta³ych obwodów ochronnych.
Okrêgowy Inspektor
Rybo³ówstwa Morskiego
w S³upsku
A. Krawczuk
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UCHWA£A Nr XXV/262/2002
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 19 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego fragmenty obrêbu geodezyjnego Bukowa Góra w gminie Sulêczyno.
Na podstawie art. 7-11, art. 26, art. 28-29 i art. 36 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412,
Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14
poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154
poz. 1804) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym

§3
Uchwala siê definicje terminów u¿ywanych w planie
uchwalonym niniejsz¹ uchwa³¹, zawarte w S³owniku terminów u¿ytych w tekcie planu:
1) dach stromy  forma dachu budynku, w którym poszczególne po³aci pochylone s¹ pod k¹tem co najmniej 30 stopni,
2) powierzchnia aktywna przyrodniczo  niezabudowana i nieutwardzona powierzchnia terenu (dzia³ki),
pokryta rolinnoci¹ (naturaln¹ lub urz¹dzon¹), korzystnie oddzia³ywuj¹ca na system przyrodniczy. Do
powierzchni tej zalicza siê równie¿ powierzchnie cieków i zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych,
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3) teren elementarny  fragment terenu gminy wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, dla którego sformu³owane s¹ ustalenia szczegó³owe planu,
4) wydzielenie wewnêtrzne  fragment terenu elementarnego (w rozumieniu planu) wydzielony na rysunku planu liniami wewnêtrznego podzia³u, dla którego sformu³owano (w tekcie lub na rysunku planu) dodatkowe ustalenia szczegó³owe,
5) wysokoæ zabudowy  wysokoæ obiektu budowlanego jest to ró¿nica pomiêdzy redni¹ rzêdn¹ poziomu
terenu po stronie ulicy (placu), dojazdu na dzia³kê a
rzêdn¹ poziomu najwy¿szego, sta³ego elementu tego
obiektu (z wy³¹czeniem komina),
6) zabudowa zagrodowa  zespó³ zabudowy zwi¹zanej z
produkcj¹ roln¹ i ogrodnicz¹, sk³adaj¹cy siê co najmniej
z budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku
(lub budynków) inwentarskiego lub magazynowego
przeznaczonego do przechowywania p³odów rolnych
wyprodukowanych u siebie,
7) zagospodarowanie tymczasowe  sposób wykorzystania i urz¹dzenia terenu dopuszczony na czas okrelony tj. do czasu realizacji zagospodarowania docelowego. Przez tymczasowe obiekty budowlane rozumienie
siê tymczasowe obiekty budowlane wg ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126 z pón. zm.).
Rozdzia³ 2. Przepisy szczegó³owe
Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia dla terenów elementarnych po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Bukowa
Góra:
§4
Dla terenu elementarnego 02.01.05. (czêæ dzia³ki Nr
31/15, o powierzchni ok. 3,3658 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 02.01.05., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 02.01.05. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 02.01.05. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. ML
przeznacza siê pod jednorodzinn¹ zabudowê
mieszkaniow¹ letniskow¹.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. ZP
przeznacza siê pod zieleñ parkow¹. Dla fragmentu terenu pokrytego lasem obowi¹zuje zagospodarowanie w formie parku lenego.
1.3.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD
przeznacza siê na drogê o szerokoci 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych urz¹dzon¹ jako jednojezdniowa dwupasowa.
1.4.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.4. KX
przeznacza siê dla dojazdu z drogi oznaczonej
na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne
(w rozumieniu planu) 1.3. KD i na plac do zawra-
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cania samochodów. Ustala siê szerokoæ 8 m w
liniach rozgraniczaj¹cych dla dojazdu urz¹dzonego jako ci¹g pieszo-jezdny. Ustala siê wymiary placu do zawracania samochodów na 15 x 15 m.
1.5.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.5. KX przeznacza siê dla dojazdu z drogi oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD. Ustala siê szerokoæ 8 m
w liniach rozgraniczaj¹cych dla dojazdu urz¹dzonego jako ci¹g pieszo-jezdny.
1.6.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.6. KP, przeznacza siê dla ci¹gu pieszego o szerokoci 3 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
1.7.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej (w
rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu
planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych.
2.3.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 8
metrów od linii rozgraniczaj¹cych drogi oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne
(w rozumieniu planu) 1.3. KD.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci:
a) 30 metrów od granicy lasu;
b) 8 metrów od linii rozgraniczaj¹cej dojazdu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.4. KX;
c) 40 metrów od linii rozgraniczaj¹cej dojazdu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.4. KX;
d) 6 metrów od linii rozgraniczaj¹cej dojazdu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.5. KX.
3.3.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku na jednej
dzia³ce budowlanej.
3.4.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 150 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
4) Zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na 1 000 m2.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje zapewnienie 2-ch miejsc postojowych
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na dzia³ce (po jednym miejscu parkingowym na ka¿de
mieszkanie).
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie
sieci in¿ynieryjnych poza ulicami jest mo¿liwe pod
warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
7.2.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
7.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3 na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.4.Na dzia³kach o powierzchni min. 2000 m2 zaopatrywanych w wodê z indywidualnych róde³ wody
i na dzia³kach o powierzchni min. 1200 m2 zaopatrywanych w wodê z sieci wodoci¹gowej dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych urz¹dzeñ do
oczyszczania cieków w sposób okrelony w odrêbnych przepisach.
7.5.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe
w granicach jednej dzia³ki.
7.6.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z
zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.7.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.
7.8.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych
poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,

b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia
wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest poza obrêbem zwartej zabudowy wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d) rozporz¹dzenia.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30% dla ca³ego
terenu elementarnego 02.01.05.
Dzia³ 3. Przepisy koñcowe
§5
Na obszarze objêtym niniejszym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego trac¹ moc przepisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Sulêczyno uchwalonego uchwa³¹ Nr XIII/77/91
Rady Gminy Sulêczyno z dnia 30 wrzenia 1991 r. opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 19 poz. 137 z 1991 r.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej wraz z rysunkiem planu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w
Sulêczynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów, wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu, o którym mowa w § 5 zmian wprowadzonych
do niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Sulêczyno
J. Saborowski
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