
UCHWAŁA 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. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1, 2, 
3 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Linia 
uchwala co następuje: 

 
§ 1   

Przystępuje 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 Rady Gminy Linia z dnia 20.10.2006 r. (Dz. Urz. Nr 60, 
poz. 885 z 2007 r.)  
 

  § 2 
Granice obszaru objętego zmianą  planu przedstawiono na mapie w skali 1:5000 stanowiącej 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia. 
2. Jednocześnie zobowiązuje się do prawidłowego przeprowadzenia trybu opracowania 

planu, stosowanie do przepisów  art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu. 
 

§ 4 
Zobowiązuje się Wójta Gminy Linia do: 
1. ogłoszenia uchwały w miejscowej prasie oraz obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Linia 
2. zawiadomienie na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 

instytucje i organizacje właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z a s a d n i e n i  e 
 

Pan Grzegorz Arendt zam. w Niepoczołowicach 13 w dniu 14 listopada 2011 r złoŜył wniosek     
dot. zmiany aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obrębu Niepoczołowice w zakresie ustalenia zabudowy mieszkaniowo – usługowej na  
obszarze działki o nr 1/2 (część) w miejscowości Niepoczołowice, Gm. Linia. 

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje na terenie w/w   
działki uŜytki rolne i tereny leśne. 

Aby podjąć jakiekolwiek działania inwestycyjne wymagana jest procedura związana ze 
zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak równieŜ obowiązującego  
studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy. 

W związku z powyŜszym niezbędne jest podjęcie uchwał o przystąpieniu do zmiany planu  
miejscowego jak równieŜ podjęcie Uchwały o przystąpieniu do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Linia 

 


