
      
 

UCHWAŁA NR 159/XVII/VI/2012 

RADY GMINY LINIA 

z dnia 31 sierpnia 2012 roku 
 

 

w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia 

 

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                              
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591              
z poźniejszymi zmianami) RADA GMINY LINIA  uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Zmienia się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Linia, stanowiące załącznik do Uchwały Nr 23/V/III/99 Rady Gminy Linia z dnia 13 lutego 
1999 r., ze zmianami (uchwała nr 214/XXVI/IV/2005 z dnia 18 października 2005 r., uchwała 
nr 268/XXXV/IV/2006 z dnia 28 września 2006 r., uchwała nr 166/XXIII/V/2008 z dnia 30 
grudnia 2008 r. oraz uchwała nr 42/VI/VI/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r.) we fragmentach 
oznaczonych kolorem czerwonym i podkreśleniem na załączniku nr 1 – w tekście Studium 
(str. 30, 31, 69, 70, 74, 108, 119 i 125) i objętych granicami zmian oznaczonymi na 
załączniku nr 2 – na rysunku Studium. 
 

§ 2 
Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki: 
1) załącznik nr 1 – tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Linia – aktualizacja z 2008 roku ze zmianą fragmentów studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia – 2012 rok, 

2) załącznik nr 2 – rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Linia – aktualizacja z 2008 roku ze zmianą fragmentów studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia – 2012 rok 
(rysunek studium – strategia rozwoju przestrzennego), 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
zmiany fragmentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Linia – 2012 rok. 
 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  


