
UCHWAŁA NR 197/XX/VI/2012 

RADY GMINY LINIA 

z dnia 3 grudnia 2012 roku 
 
 
 

w sprawie  zmiany uchwały Nr 77/XI/VI/2011 Rady Gminy Linia 
z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 

Niepoczołowice w zakresie części dz. o nr 1/2 w gminie Linia,  
zatwierdzonego uchwałą nr 274/XXXVI/IV/2006 z dnia 20.10.2006 r.  

(Dz. Urz. Nr 60, poz.885 z 2007 r.) 
 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie 
gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.)   oraz art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, 
art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jedn. Dz. U. z   2012 r. poz. 647) Rada Gminy Linia uchwala, co następuje:    

 
§ 1 

 
Zmienia się uchwałę nr 77/XI/VI/2011 Rady Gminy Linia z dnia 25 listopada 2011 r.                      
w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice w zakresie części dz. o nr 1/2 w gminie Linia, 
zatwierdzonego uchwałą nr 274/XXXVI/IV/2006 z dnia 20.10.2006 r. (Dz. Urz. Nr 60, 
poz.885 z 2007 r.), w sposób polegający na nieznacznym rozszerzeniu granic opracowania 
oraz uściśleniu granic opracowania do działki nr 1/3, która powstała w wyniku podziału 
działki nr 1/2. 
 

§ 2 
 

1. Granice obszaru objętego miejscowym planem, o którym mowa w § 1, określa załącznik 
graficzny do niniejszej  uchwały. 

2. Zakres planu, o którym mowa w § 1, określa się na podstawie art. 15 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z  dniem podjęcia. 
 
                                                                             



                                                                                             
 

UZASADNIENIE  
 
 
 

Dnia 25 listopada 2011 r. Rada Gminy Linia podjęła uchwałę nr 77/XI/VI/2011 w sprawie 

przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu wsi Niepoczołowice w zakresie części dz. o nr 1/2 w gminie Linia, zatwierdzonego 

uchwałą nr 274/XXXVI/IV/2006 z dnia 20.10.2006 r. (Dz. Urz. Nr 60, poz.885 z 2007 r.).  

Po podjęciu w/w uchwały właściciel nieruchomości dokonał podziału działki nr 1/2.  

W wyniku tego podziału powstała działka nr 1/3, której obszar nieznacznie odbiega od granic 

obszaru, na który została podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu. W związku 

z tym, Ŝe planowane zamiary inwestycyjne właściciela działki nr 1/3 dotyczą całej działki, 

niezbędne jest skorygowanie granic obszaru objętego zmianą planu miejscowego. 

 
 
 
 
 
 


