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2153
UCHWA£A Nr V/38/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej
Gminy.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz ustawy z dnia 25 padziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110 poz. 721 z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

wszechniania wiedzy i kultury, posiadaj¹c¹ osobowoæ
prawn¹, dzia³aj¹c¹ we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek jako jednostka samodzielnie funkcjonuj¹ca pod
wzglêdem prawnym, organizacyjnym i finansowym.
§4
Siedzib¹ biblioteki jest wie Czarna D¹brówka a jej terenem dzia³ania jest gmina Czarna D¹brówka.
§5
Biblioteka korzysta z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdañsku i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

§1

II. Zakres dzia³ania

Uchwala siê Statut Biblioteki Publicznej Gminy Czarna
D¹brówka stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§6

§2
Traci moc uchwa³a Nr XXIII/116/92 z dnia 29 grudnia
1992 r. w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej
Gminy.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
£. Klêczek
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr V/38/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY CZARNA D¥BRÓWKA
I. Postanowienia ogólne
§1
Biblioteka Publiczna Gminy Czarna D¹brówka zwana
dalej Bibliotek¹ dzia³a na podstawie:
 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.
U. z 1997 r. Nr 85) poz. 539 z pón. zm.),
 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej t.j. (Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123) z pón. zm.,
 niniejszego statutu.

1. Biblioteka prowadzi dzia³alnoæ kulturaln¹ w formie
biblioteki. Prowadzenie tej dzia³alnoci jest podstawowym celem statutowym.
2. Biblioteka w Czarnej D¹brówce obejmuje swoim dzia³aniem filiê biblioteczn¹ w Jasieniu.
3. Organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki okrela regulamin
organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki, po
zasiêgniêciu opinii wymaganych ustaw¹.
§7
Dzia³alnoæ statutowa polega na wykonywaniu zadañ
o charakterze u¿ytecznoci publicznej, których celem jest
bie¿¹ce i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych
mieszkañców gminy poprzez wiadczenie us³ug powszechnie dostêpnych.
§8
Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Biblioteki nale¿y:
1) gromadzenie, opracowywanie materia³ów bibliotecznych ze szczegó³owym uwzglêdnieniem materia³ów
dotycz¹cych w³asnego regionu,
2) udostêpnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
wypo¿yczanie do domu oraz prowadzenie wypo¿yczalni miêdzybibliotecznych,
3) organizowanie czytelnictwa,
4) prowadzenie dzia³alnoci informacyjno  bibliograficznej,
5) popularyzacja ksi¹¿ek i czytelnictwa,
6) wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkañców
gminy,
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§9
Biblioteka mo¿e podejmowaæ inne dzia³ania wynikaj¹ce z potrzeb rodowiska lokalnego.

§2

III. Zasoby zarz¹dzania

Organizatorem tworz¹cym, prowadz¹cym i nadzoruj¹cym Bibliotekê jest Rada Gminy w Czarnej D¹brówce
zwana dalej organizatorem.

§ 10

§3
Biblioteka jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury prowadz¹c¹ w szczególnoci dzia³alnoæ w zakresie upo-

1. Bibliotek¹ zarz¹dza i kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powo³uje w drodze konkursu i odwo³uje lub
powierza zarz¹dzanie organizator.
§ 11
Do obowi¹zków dyrektora nale¿y w szczególnoci:
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1. Wspó³praca z organami organizatora w celu realizacji
zadañ statutowych Biblioteki.
2. Reprezentowanie Biblioteki na zewn¹trz.
3. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biblioteki.
4. W³aciwa gospodarka mieniem i rodkami finansowymi.
5. Prace, które wynikaj¹ z zakresu obowi¹zków bibliotekarza.
§ 12
Nadzór merytoryczny nad dzia³alnoci¹ Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdañsku.
IV. Sposób gospodarowania rodkami finansowymi
§ 13
Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych w ustawie oraz innych przepisach. Podstaw¹ gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy
zatwierdzony przez Bibliotekê.
§ 14
1. Rada Gminy zapewnia co roku w bud¿ecie gminy dotacjê niezbêdn¹ Bibliotece do realizacji podstawowych
zadañ statutowych.
2. Szczegó³owe zasady przyznania i wykorzystania przez
bibliotekê dotacji reguluje umowa zawierana na ka¿dy
rok bud¿etowy miêdzy organizatorem reprezentowanym przez Wójta Gminy a Bibliotek¹ reprezentowan¹
przez Dyrektora.
3. Biblioteka realizuje program dzia³alnoci uzgadniany
corocznie z Wójtem Gminy, prowadz¹c samodzieln¹
gospodarkê finansow¹ i kieruj¹c siê zasadami efektywnoci wykorzystania posiadanych rodków.
§ 15
1. Biblioteka pozyskuje rodki finansowe z:
a) dotacji bud¿etu gminy,
b) rodków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
c) rodków z innych róde³.
2. Dochody okrelone w ust. 1 przeznacza siê na finansowanie statutowych zadañ Biblioteki.
V. Postanowienia koñcowe
§ 16
Zmiany niniejszego statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy w trybie w³aciwym dla jego nadania.

2154
UCHWA£A Nr VI/56/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Miasta S³upska na 2003
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i i ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: 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, Nr 214,
poz. 1806) oraz art. 109, art. 112 ust. 2 pkt 2, 3 i 4, art. 116,
117 i 118 oraz art. 124 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 1, art. 128 ust. 2

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz art. 85
ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹
(Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z 1998 Nr 162, poz. 1126
z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228,
Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111,
poz. 1194, Nr 145, poz. 1623) Rada Miejska w S³upsku
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dochody bud¿etu Miasta na 2003 rok w kwocie
12.854.665,zgodnie z za³¹cznikiem nr 1, 2, 3, 7*
w tym:
 dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w³asnych
193.339.115, dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych w kwocie
19.515.550,§2
Ustala siê wydatki bud¿etu Miasta na rok 2003 w kwocie
248.477.956,zgodnie z za³¹cznikiem nr 1, 4, 5, 7 *
z tego:
1) wydatki bie¿¹ce w kwocie
206.774.417,w tym na:
a) wynagrodzenia
67.860.219,b) pochodne od wynagrodzeñ
12.354.168,c) dotacje
23.048.939,d) wydatki na obs³ugê d³ugu
521.000,e) pozosta³e bie¿¹ce
103.295.891,2) wydatki maj¹tkowe ze rodków w³asnych zgodnie
z za³¹cznikiem nr 1, 4, 5*
41.167.739,3) wydatki maj¹tkowe z dotacji Pomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego zgodnie z za³¹cznikiem nr 4, 5, 7*
230.000,§3
1. Ustala siê deficyt bud¿etu Miasta w kwocie 35.317.491,2. Ustala siê finansowanie deficytu przychodami z:
 kredytów w kwocie
10.638.651, prywatyzacji maj¹tku w kwocie
24.678.840,zgodnie z za³¹cznikiem nr 6*.
§4
Ustala siê sp³atê rat kredytów i po¿yczek z lat 1997 
2002 r. w kwocie
1.613.187,zgodnie z za³¹cznikiem nr 14*.
§5
Ustala siê:
1) dochody z tytu³u wydania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie 1.056.000,2) wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
zgodnie z za³¹cznikiem nr 15* w kwocie 1.056.000,§6
Ustala siê rezerwy:
 ogóln¹

150.000,-

* Za³¹czników nr 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 nie publikuje siê.
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 celow¹ na odprawy emerytalne nauczycieli 573.938, inwestycyjn¹
4.000.000,§7
Ustala siê plan zadañ zleconych zgodnie z za³¹cznikiem
nr 7* w kwocie
19.515.550,§8
Ustala siê wykaz planowanych remontów zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9* na kwotê
16.073.278,§9
Ustala siê wykaz planowanych dotacji zgodnie z za³¹cznikiem nr 10* na kwotê
23.076.839,w tym:
 dotacje przedmiotowe dla zak³adów bud¿etowych
1.034.222, dotacje dla instytucji kultury
8.077.690, dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych
75.000, dotacje dla przedszkoli
8.938.700, dotacje dla pozosta³ych jednostek i stowarzyszeñ
4.951.227,§ 10
Ustala siê plan przychodów i wydatków:
1. Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z za³¹cznikiem nr 11*.
2. Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z za³¹cznikiem nr 11*.
3. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z za³¹cznikiem
nr 11*.
§ 11
Ustala siê plany rodków specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 12*.
§ 12
Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych zgodnie z za³¹cznikiem nr 13*.
§ 13
Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta S³upska do:
1. Zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu
do kwoty
20.000.000,2. Dokonywania zmian w bud¿ecie Miasta polegaj¹cych
na dokonywaniu przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u.
3. Dokonywania przeniesieñ miêdzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach dzia³u.
4. Udzielania porêczeñ do kwoty
1.000.000,5. Udzielania upowa¿nieñ do dokonywania zmian w planach finansowych jednostkom organizacyjnym gminy.
§ 14
Okrela siê szczegó³owoæ uk³adu wykonawczego bud¿etu Miasta w granicach kwot wynikaj¹cych z uchwa³y
bud¿etowej w podziale na dzia³y, rozdzia³y i paragrafy klasyfikacji bud¿etowej.

* Za³¹czników nr 7, 9, 10, 11, 12, 13 nie publikuje siê.
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§ 15

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§ 16
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w S³upsku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska

2155
UCHWA£A Nr XIll/114/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta S³upska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: 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, Nr 214,
poz. 1806) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
W rozdziale I. za³¹cznika nr 6 do Statutu Miasta S³upska, stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr II/6/02 Rady
Miejskiej w S³upsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta S³upska (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2003 r. Nr 7, poz. 68) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Jednostki bud¿etowe  dopisuje siê punkt 40 w brzmieniu: 40. Zarz¹d Dróg Miejskich w S³upsku.
2. Zak³ady bud¿etowe  punkt 18 otrzymuje brzmienie: 18. Przedszkole Miejskie Nr 31 im. Bajkowej
Krainy w S³upsku ul. Witosa 1.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska

2156
UCHWA£A Nr XIV/126/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 24 wrzenia 2003 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta S³upska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
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W Statucie Mista S³upska, stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Nr II/6/02 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
S³upska (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2003 r. Nr 7, poz. 68)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W za³¹czniku Nr 6 w rozdziale I. jednostki i zak³ady bud¿etowe  jednostki bud¿etowe:
1) punkt 2 otrzymuje brzmienie: 2. Orodek Informacji Turystycznej S³upsku,
2) punkt 9 otrzymuje brzmienie: 9. Specjalny Orodek Szkolno  Wychowawczy um. UNICEF w S³upsku,
3) punkt 18 otrzymuje brzmienie: 18. Zespó³ Szkó³ Ponadgimmnazjalnych Nr 4 w S³upsku ul. Niedzia³kowskiego 2.
2. W za³¹czniku Nr 7 skrela siê wyrazy: Miejski Inspektorat Weterynarii w S³upsku.

Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci
uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Pensjonat  obiekt posiadaj¹cy co najmniej 7 pokoi hotelowych, wiadcz¹cy ca³odzienne wy¿ywienie na rzecz
goci hotelowych.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej itp.) od którego linia ta zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), nie bêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.

§2

§3

§1

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska

2157
UCHWA£A Nr 69/VII/IV/03
Rady Gminy Linia
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla
obszaru dzia³ek nr 502/28 i 502/33 (czêæ) po³o¿onych
we wsi Niepoczo³owice.
Na podstawie 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806),
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. Nr41, 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, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), Rada Gminy Linia uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr 502/28 i 502/33 (czêæ)
po³o¿onych we wsi Niepoczo³owice w gminie Linia, w
którym teren przeznacza siê na:
 zabudowê pensjonatow¹.
§2
DEFINICJE POJÊC U¯YTYCH W PLANIE:

1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJ¥CYMI:
PM  teren zabudowy pensjonatowej:
a) dopuszcza siê realizacjê mieszkania dla w³aciciela,
b) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
c) w granicach dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe
w iloci min. 1 stanowisko/1 pokój pensjonatowy,
d) nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego na odrêbne
dzia³ki,
e) powierzchnia zabudowy  nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki,
f) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,5 m od poziomu terenu do kalenicy,
g) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,8 m nad
poziomem terenu,
h) dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-45°),
i) nieprzekraczalna linia zabudowy:
 30,0 m od granicy lasu znajduj¹cego siê w Kaszubskim Parku Krajobrazowym,
 12,0 m od granicy lasu,
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z droga wewnêtrzn¹,
j) nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na min.
30% powierzchni dzia³ki.
KW  poszerzenie drogi wewnêtrznej, pas terenu o
szerokoci 3,0 m.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ.
Dojazd do dzia³ek z drogi dojazdowej lub drogi wewnêtrznej.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu wybudowania sieci kanalizacji dopuszcza siê stosowanie
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych (wywóz
cieków do oczyszczalni w T³uczewie),
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c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych i utwardzonych dróg do gruntu
w granicach w³asnej dzia³ki,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na wysypisko mieci za porednictwem specjalistycznych jednostek.
1.4.USTALENIA INNE:
a) ewentualna uci¹¿liwoæ nie mo¿e przekroczyæ granic poszczególnych dzia³ek.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
d) przeznaczenie terenu.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§6
1)
2)
3)
4)
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Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Linii,
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.
§7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1 i 2 które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
A. Labuda

2158
UCHWA£A Nr 70/VII/IV/2003
Rady Gminy Linia
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla
obszaru dzia³ek nr 21/1 i 21/2 po³o¿onych we wsi Niepoczo³owice.
Na podstawie 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806),
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. Nr41, 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, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), Rada Gminy Linia uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr 21/1 i 21/2 po³o¿onych
we wsi Niepoczo³owice w gminie Linia, w którym teren
przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
DEFINICJE POJÊC U¯YTYCH W PLANIE:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci
uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Us³ugi nieuci¹¿liwe  jest to dzia³alnoæ us³ugowa nie
powoduj¹ca ha³asu, drgañ i zanieczyszczeñ powietrza
przekraczaj¹cych obowi¹zuj¹ce normy dla terenów mieszkaniowych i nie wymagaj¹ca obs³ugi transportem ciê¿kim.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej, gazoci¹gu itp.) od którego linia ta zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), nie bêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
typu: handel detaliczny (z wykluczeniem handlu samochodami), us³ugi gastronomiczne oraz inne o podobnym charakterze z wykluczeniem wymagaj¹cych
obs³ugi transportem ciê¿kim:
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a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(w tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek  nie
mniej ni¿ 1000 m2,
c) powierzchnia zabudowy  nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
e) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,8 m nad
poziomem terenu,
f) dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-45°),
g) nieprzekraczalna linia zabudowy:
 10,0 m od granicy lasu,
 7,0 m od linii energetycznej,
h) nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na min.
30% powierzchni dzia³ki.
KD  poszerzenie drogi dojazdowej, pas terenu o
szerokoci 2,5 m.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ.
Dojazd do dzia³ek z drogi dojazdowej.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu wybudowania sieci kanalizacji dopuszcza siê stosowanie
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych (wywóz
cieków do oczyszczalni w T³uczewie),
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych i utwardzonych dróg do gruntu
w granicach w³asnej dzia³ki,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na wysypisko mieci za porednictwem specjalistycznych jednostek,
1.4.USTALENIA INNE:
a) istnieje mo¿liwoæ przesuniêcia lub skablowania linii energetycznej przebiegaj¹cej w pó³nocnej czêci dzia³ek zgodnie z warunkami okrelonymi przez
zarz¹dcê sieci.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 500, na którym oznaczono:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
e) przeznaczenie terenu.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
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op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Linii,
4) 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.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1 i 2 które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
A. Labuda

2159
UCHWA£A Nr 71/VII/IV/2003
Rady Gminy Linia
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla
obszaru dzia³ki nr 334/3 po³o¿onej we wsi Pob³ocie.
Na podstawie 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806),
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. Nr41, 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, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), Rada Gminy Linia uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ki nr 334/3 po³o¿onej we wsi
Pob³ocie w gminie Linia, w którym teren przeznacza siê
na:
 zabudowê letniskow¹.
§2
DEFINICJE POJÊC U¯YTYCH W PLANIE:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci
uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do uchwa-
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³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej itp.) od którego linia ta zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), nie bêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJ¥CYMI:
Li  teren zabudowy letniskowej:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(w tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek  nie
mniej ni¿ 1200 m2,
c) powierzchnia zabudowy  nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 8,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
e) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,3 m nad
poziomem terenu,
f) dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-45°),
g) nieprzekraczalna linia zabudowy:
 20,0 m od krawêdzi jezdni drogi powiatowej,
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹,
h) nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na min.
40% powierzchni dzia³ki.
KG  poszerzenie drogi powiatowej  jak na rysunku
planu.
KD  poszerzenie drogi dojazdowej, pas terenu o szerokoci 1,0 m.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ.
Dojazd do dzia³ki z drogi dojazdowej.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu wybudowania sieci kanalizacji dopuszcza siê stosowanie
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych (wywóz
cieków do oczyszczalni w T³uczewie),
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych i utwardzonych dróg do gruntu
w granicach w³asnej dzia³ki,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego,

g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na wysypisko mieci za porednictwem specjalistycznych jednostek.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
d) przeznaczenie terenu.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Linii,
4) 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.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1 i 2 które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
A. Labuda

2160
UCHWA£A Nr 72/VII/IV/2003
Rady Gminy Linia
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla
obszaru czêci dzia³ki nr 334/4 po³o¿onej we wsi Pob³ocie.
Na podstawie 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806),
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. Nr41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268,
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DEFINICJE POJÊC U¯YTYCH W PLANIE:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci
uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej itp.) od którego linia ta zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), nie bêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.

1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ.
Dojazd do dzia³ki z istniej¹cej drogi dojazdowej. Istnieje mo¿liwoæ dojazdu do dzia³ki z drogi powiatowej  wjazd na dzia³kê powinien byæ zlokalizowany w
zachodniej czêci dzia³ki.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu wybudowania sieci kanalizacji dopuszcza siê stosowanie
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych (wywóz
cieków do oczyszczalni w T³uczewie),
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych i utwardzonych dróg do gruntu
w granicach w³asnej dzia³ki,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na wysypisko mieci za porednictwem specjalistycznych jednostek.

§3

§4

1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJ¥CYMI:
Li  teren zabudowy letniskowej:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(w tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) w wypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów ha³asu i wibracji na drodze powiatowej, istnieje mo¿liwoæ zastosowania na terenie
dzia³ki odpowiednich rodków ochrony  ekranów
akustycznych,
c) nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego na odrêbne
dzia³ki,
d) powierzchnia zabudowy  nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni dzia³ki,
e) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 8,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,3 m nad
poziomem terenu,
g) dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-45°),
h) nieprzekraczalna linia zabudowy:
 100,0 m od linii brzegowej jeziora Kaleniaka,
 20,0 m od krawêdzi jezdni drogi powiatowej,
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹,
i) nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na min.
40% powierzchni dzia³ki; dopuszcza siê realizacjê
oczka wodnego.
KG  poszerzenie drogi powiatowej  jak na rysunku
planu.

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
d) przeznaczenie terenu.

z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), Rada Gminy Linia uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru czêci dzia³ki nr 334/4 po³o¿onej
we wsi Pob³ocie w gminie Linia, w którym teren przeznacza siê na:
 zabudowê letniskow¹.
§2

§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Linii,
4) 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.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³o-

Dziennik Urzêdowy
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szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1 i 2 które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
A. Labuda

2161
UCHWA£A Nr 73/VII/IV/2003
Rady Gminy Linia
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla
obszaru dzia³ki nr 161/3 po³o¿onej we wsi Zakrzewo.
Na podstawie 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806),
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. Nr41, 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, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), Rada Gminy Linia uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ki nr 161/3 po³o¿onej we wsi
Zakrzewo w gminie Linia, w którym teren przeznacza siê
na:
 zabudowê letniskow¹.
§2
DEFINICJE POJÊC U¯YTYCH W PLANIE:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci
uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej itp.) od którego linia ta zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), nie bêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJ¥CYMI:
Li  teren zabudowy letniskowej:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(w tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,

b) powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek  nie
mniej ni¿ 1200 m2,
c) powierzchnia zabudowy  nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 8,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
e) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,3 m nad
poziomem terenu,
f) dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-45°),
g) nieprzekraczalna linia zabudowy:
 20,0 m od krawêdzi jezdni drogi powiatowej,
 12,0 m od granicy lasu,
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ wewnêtrzn¹,
h) nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na min.
40% powierzchni dzia³ki.
KG  poszerzenie drogi powiatowej  jak na rysunku
planu.
KW  droga wewnêtrzna o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 m, zakoñczona placem manewrowym.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ.
Dojazd do dzia³ek z drogi wewnêtrznej.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu wybudowania sieci kanalizacji dopuszcza siê stosowanie
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych (wywóz
cieków do oczyszczalni w T³uczewie),
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych i utwardzonych dróg do gruntu
w granicach w³asnej dzia³ki,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na wysypisko mieci za porednictwem specjalistycznych jednostek,
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania,
c) proponowane linie podzia³u wewnêtrznego,
d) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
e) przeznaczenie terenu.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
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§6

Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Linii,
4) 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.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1 i 2 które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
A. Labuda

2162
UCHWA£A Nr 74/VII/IV/2003
Rady Gminy Linia
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla
obszaru czêci dzia³ki nr 12/2 po³o¿onej we wsi Mi³oszewo.
Na podstawie 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806),
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. Nr41, 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, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), Rada Gminy Linia uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru czêci dzia³ki nr 12/2 po³o¿onej
we wsi Mi³oszewo w gminie Linia, w którym teren przeznacza siê na:
 zabudowê letniskow¹.
§2
DEFINICJE POJÊÆ U¯YTYCH W PLANIE:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci
uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej itp.) od którego linia ta zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), nie bêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJ¥CYMI:
Li  teren zabudowy letniskowej:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(w tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek  nie
mniej ni¿ 1200 m2,
c) powierzchnia zabudowy  nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 8,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
e) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,3 m nad
poziomem terenu,
f) dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-45°),
g) nieprzekraczalna linia zabudowy:
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drogami dojazdowymi,
h) nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na min.
40% powierzchni dzia³ki.
KD1  poszerzenie drogi dojazdowej  jak na rysunku
planu.
KD2  droga dojazdowa o szerokoci 10,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych. zakoñczona placem manewrowym.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ.
Dojazd do dzia³ek z dróg dojazdowych.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu wybudowania sieci kanalizacji dopuszcza siê stosowanie
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych (wywóz
cieków do oczyszczalni w T³uczewie),
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych i utwardzonych dróg do gruntu
w granicach w³asnej dzia³ki,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
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grup asortymentowych na wysypisko mieci za porednictwem specjalistycznych jednostek.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania,
c) proponowane linie podzia³u wewnêtrznego,
d) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
e) przeznaczenie terenu.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Linii,
4) 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.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1 i 2 które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
A. Labuda

2163
UCHWA£A Nr 75/VII/IV/2003
Rady Gminy Linia
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla
obszaru dzia³ek nr 14/72, 14/74, 14/75, 14/76, 14/77 i 14/
78 po³o¿onych we wsi Lewino.
Na podstawie 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806),
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. Nr41, 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, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), Rada Gminy Linia uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr 14/72, 14/74, 14/75, 14/76,
14/77 i 14/78 po³o¿onych we wsi Lewino w gminie Linia,
w którym teren przeznacza siê na:
 zabudowê letniskow¹,
 zieleñ nieurz¹dzon¹.
§2
DEFINICJE POJÊÆ U¯YTYCH W PLANIE:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci
uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej itp.) od którego linia ta zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), nie bêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJ¥CYMI:
Li  teren zabudowy letniskowej:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego na odrêbne
dzia³ki,
c) powierzchnia zabudowy  nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 8,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
e) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,3 m nad
poziomem terenu,
f) dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-45°),
g) nieprzekraczalna linia zabudowy:
 6,0 i 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ (jak na rysunku planu),
 7,0 m od linii energetycznej SN,
 4,0 m od linii energetycznej NN,
 5,0 m od krawêdzi rowu melioracyjnego,
h) nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na min.
30% powierzchni dzia³ki,
i) istniej¹cy ciek i zbiornik wodny pozostawiæ w dotychczasowym u¿ytkowaniu.
ZN  zieleñ nieurz¹dzona:
a) teren pozostawiæ w stanie naturalnym.
KD  poszerzenie drogi dojazdowej  jak na rysunku
planu.
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1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ.
Dojazd do dzia³ek z drogi dojazdowej.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu wybudowania sieci kanalizacji dopuszcza siê stosowanie
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych (wywóz
cieków do oczyszczalni w T³uczewie),
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych i utwardzonych dróg do gruntu
w granicach w³asnej dzia³ki,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na wysypisko mieci za porednictwem specjalistycznych jednostek.
1.4.USTALENIA INNE.
Istnieje mo¿liwoæ przesuniêcia lub skablowania linii
energetycznej, zgodnie z warunkami okrelonymi
przez zarz¹dcê sieci.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
e) przeznaczenie terenu.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Linii,
4) 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
§7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1 i 2 które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
A. Labuda

2164
UCHWA£A Nr 76/VII/IV/2003
Rady Gminy Linia
z dnia 9 lipca 2003 r
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla
obszaru czêci dzia³ki nr 174 po³o¿onej we wsi Lewino.
Na podstawie 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806),
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. Nr41, 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, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), Rada Gminy Linia uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru czêci dzia³ki nr 174 po³o¿onej
we wsi Lewino w gminie Linia, w którym teren przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
DEFINICJE POJÊÆ U¯YTYCH W PLANIE:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci
uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do uchwa³y,
zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Us³ugi nieuci¹¿liwe  jest to dzia³alnoæ us³ugowa nie
powoduj¹ca ha³asu, drgañ i zanieczyszczeñ powietrza
przekraczaj¹cych obowi¹zuj¹ce normy dla terenów mieszkaniowych i nie wymagaj¹ca obs³ugi transportem ciê¿kim.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej itp.) od którego linia ta zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), nie bêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
typu: handel detaliczny (z wykluczeniem handlu samochodami), us³ugi gastronomiczne oraz inne o podobnym charakterze z wykluczeniem wymagaj¹cych
obs³ugi transportem ciê¿kim:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek  nie
mniej ni¿ 1000 m2,
c) powierzchnia zabudowy  nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
e) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,8 m nad
poziomem terenu,
f) dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-45°),
g) nieprzekraczalna linia zabudowy:
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹,
h) nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na min.
30% powierzchni dzia³ki.
KD  droga dojazdowa o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 m, zakoñczona placem manewrowym.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ.
Dojazd do dzia³ek z drogi dojazdowej.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu wybudowania sieci kanalizacji dopuszcza siê stosowanie
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych (wywóz
cieków do oczyszczalni w T³uczewie),
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych i utwardzonych dróg do gruntu
w granicach w³asnej dzia³ki,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na wysypisko mieci za porednictwem specjalistycznych jednostek.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:

a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) proponowane linie podzia³u wewnêtrznego,
d) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
e) przeznaczenie terenu.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Linii,
4) 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.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1 i 2 które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
A. Labuda

2165
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/4366-A/7/2003/I/CW
z dnia 8 padziernika 2003 r.
W dniu 18 sierpnia 2003 r. do Pó³nocnego Oddzia³u
Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki z siedzib¹
w Gdañsku wp³yn¹³ wniosek Pana Bartosza Kuczyka prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pn. Q  BART
z siedzib¹ w Gdyni, dotycz¹cy zmiany decyzji Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 2 lipca 2003 r. Nr OGD
 820/4366-A/8/2003/I/SK zatwierdzaj¹cej taryfê dla ciep³a, w zakresie ustalonych w tej taryfie cen i stawek op³at.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 2 lipca 2003 r. Nr OGD  820/4366-A/8/
2003/I/SK, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³ taryfê dla ciep³a, ustalon¹ przez Pana Bartosza Kuczyka prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ p.n.Q 
BART z siedzib¹ w Gdyni, zwanego dalej Przedsiêbiorstwem.
Pismem z dnia 14 sierpnia 2003 r. Przedsiêbiorstwo
wyst¹pi³o z wnioskiem o zmianê taryfy dla ciep³a, zatwierdzonej decyzj¹ Prezesa URE z dnia 2 lipca 2003 r. Nr OGD
 820/4366-A/8/2003/I/SK, w zakresie zawartych w tej taryfie cen i stawek op³at.
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerw-
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ca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku
z art. 47 ust. 1 i 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504) i § 29 ust 1 rozporz¹dzenia taryfowego, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki, wszcz¹³ postêpowanie
w tej sprawie, a nastêpnie po analizie z³o¿onego wniosku, decyzj¹ z dnia 8 padziernika 2003 r. Nr OGD820/
4366-A/7/2003/I/CW, odmówi³ zatwierdzenia wnioskowanej zmiany taryfy dla ciep³a. W uzasadnieniu decyzji Prezes URE stwierdzi³, ¿e Przedsiêbiorstwo nie udokumentowa³o, i¿ zasz³a nieprzewidziana, istotna zmiana warunków prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, a ponadto
wskaza³, i¿ sam wniosek o zmianê taryfy nie zawiera³ pomimo wezwania do jego uzupe³nienia, cen i stawek op³at

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

oraz kosztów stanowi¹cych podstawê ich kalkulacji, które podlegaj¹ z kolei merytorycznej ocenie Prezesa URE.
W takim za przypadku Prezes URE nie móg³ rozstrzygn¹æ,
czy za zmian¹ taryfy przemawia interes spo³eczny lub
s³uszny interes Przedsiêbiorstwa, albo nast¹pi³a nieprzewidziana, istotna zmiana warunków prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
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