
 
 

Linia, dnia 10.05. 2013 r. 
 
 

OBWIESZCZENIE 
o przyst ąpieniu do sporz ądzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w Gminie Linia. 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Z 2012 r. poz. 647)  oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 

późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Linia następujących uchwał: 

 

1) Uchwała Nr 239/XXIV/VI/2013 Rady Gminy Linia z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 

Miłoszewo w zakresie dz. o nr 2/40 i 2/41 w gminie Linia, 

2) Uchwała Nr 240/XXIV/VI/2013 Rady Gminy Linia z dnia 6 maja 2013 r. 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.), 

3) Uchwała Nr 241/XXIV/VI/2013 Rady Gminy Linia z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 360/XLII/V/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Strzepcz, w 

gminie Linia. 

 

 Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa 

w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, 

nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz 

składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. 

Turystyczna 15, 84-223 Linia, lub na adres e-mail inwestycje @gminalinia.com.pl w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca  2013 r. 

 

 

 

  
  


