
UCHWAŁA NR 179/XIX/VI/2012 

RADY GMINY LINIA 

z dnia 22 października 2012 roku 
 
 

w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Niepoczołowice 

zatwierdzonego uchwałą Nr 148/XVI/VI/2012 Rady Gminy Linia  

z dnia 28 czerwca 2012 roku 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), w związku              
z § 10 ust. 2, pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 
2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej                  
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.) RADA GMINY 
LINIA uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 
Dokonuje się zmiany Planu Odnowy Miejscowości Niepoczołowice zatwierdzonego uchwałą                
Nr 148/XVI/VI/2012 Rady Gminy Linia z dnia 28 czerwca 2012 roku 
 

§ 2 
Zmian dokonano: 

1. W pkt 4  zaktualizowano opis planowanych zadań w tabeli w zakresie nazwa projektu, 

celu projektu, przeznaczenie, harmonogram realizacji oraz kwota końcowa i źródło 

finansowania. 

2. W pkt.5 – Opis i charakterystyka obszarów, o których mowa w §4 ust.1 pkt.5 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. (Dz. U. Nr 

38 z 2008 r. poz.220 z późn. zm.) poprzez uzupełnienie w punkcie 5 opisu 

projektowanej ścieŜki rowerowej wzdłuŜ drogi powiatowej nr 1431G                                

w Niepoczołowicach przez dodanie załącznika graficznego (mapy) oraz uzasadnienia 

obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, 

sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na połoŜenie oraz 

cechy  funkcjonalno  – przestrzenne. 

 



§ 3 
 

Zmiany określone w § 2 zostały zaakceptowane przez mieszkańców na zebraniu wiejskim              
w dniu 16 października 2012 roku. 

 
§ 4 

Jednolity tekst Planu Odnowy Miejscowości Niepoczołowice z uwzględnieniem zmian 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.  

 
§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 


