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1. WSTĘP 
 

1.1 Podstawa prawna 

 

Podstawą prawną wszelkich działań planistycznych gminy jest ustawa z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 

293 ze zm.). Zgodnie z art. 32 ust. 1 cytowanej ustawy w celu oceny aktualności studium i 

planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów 

miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń 

studium, z uwzględnieniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Wyniki 

tych analiz wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie co najmniej raz w trakcie 

jej kadencji, uzyskując wcześniej opinię gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej. 

Rada gminy na podstawie przekazanych jej wyników analiz podejmuje uchwałę 

w sprawie aktualności lub nieaktualności studium i planów miejscowych. 

 

1.2 Informacje ogólne 

 

Opracowanie ww. analiz jest obowiązkiem prawnym. Celem opracowania jest m.in. 

uzyskanie danych odnośnie potrzeb w zakresie konieczności zmian planów miejscowych oraz 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Rzetelną podstawą do 

podejmowania działań planistycznych i uchwalania planów miejscowych tworzących 

i utrwalających ład przestrzenny może być tylko studium o aktualnej, pełnej i spójnej treści. 

Studium jest dokumentem stanowiącym m. in. podstawę planów miejscowych i nie może 

zawierać treści nieaktualnych, ponieważ będzie to rzutowało na jakość rozwiązań przyjętych 

w planie miejscowym, ład przestrzenny i wartość ekonomiczną przestrzeni. 

Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i ocena aktualności 

studium i planów miejscowych jest obowiązkiem prawnym. Jednakże do tej pory Gmina 

Liniewo nie wykonała takiego opracowania. 

W niniejszym opracowaniu do analizy wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

wzięto pod uwagę okres ostatnich 2 lat z uwagi na to, że wcześniejsze decyzje mogły zostać 

zrealizowane lub straciły na aktualności. 

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ww. ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, 

niniejsze opracowanie uzyskało pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno - 

Architektonicznej. 

 

1.3 Materiały wyjściowe: 

 

a) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Liniewo” przyjęte Uchwałą Rady Gminy Liniewo Nr VIII/54/2003 Rady Gminy 

Liniewo z dnia 08 lipca 2003 r., 

b) obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

c) wykaz pozwoleń na budowę dla gminy Liniewo wydanych w okresie styczeń 2018 - 

maj 2020 r., 

d) wykaz decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
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publicznego wydanych w okresie styczeń 2018 - maj 2020 r., 

e) wykaz wniosków o zmianę lub opracowanie planu miejscowego i wniosków o zmianę 

studium. 

 

Informacje wg. wykazów wyszczególnionych pod literą b, c, d, przedstawiono na 

mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej analizy. 

 

2. UWARUNKOWANIA PRAWNE 

 

W ciągu 17 lat obowiązywania obecnej wersji studium (zmienianej w części: 

uchwałą Nr XXXVI/231/2014 Rady Gminy Liniewo z dnia 29 stycznia 2014 r. oraz 

Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia 

udokumentowanych złóż kopalin do ww. studium) weszły w życie zmiany aktów prawnych 

mających zastosowanie przy sporządzaniu aktów prawa miejscowego, w tym szereg zmian 

do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Ponadto we wskazanym wyżej okresie w życie weszły następujące ustawy: 

• Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 

narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r., poz. 774 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 802 

ze zm.), 

• Ustawa z dnia 17 lutego 2016 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2020 r. poz. 261 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 981). 

 

3. ANALIZA I OCENA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU                           
PRZESTRZENNYM: 

3.1 Analiza wydanych decyzji o warunkach zabudowy. 

 

W niniejszym opracowaniu analizie poddano decyzje o ustaleniu warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu wydane w okresie 01 styczeń 2018 r. – 31 maj 2020 r. 

Poniżej w tabeli Nr1 zestawiono łączną ilość decyzji wydanych w poszczególnych latach z 

podziałem na obręby. 

Zgodnie z przedstawionymi poniżej w tabeli danymi w analizowanym okresie 

najwięcej decyzji wydano w obrębie: Liniewo (50 decyzji), dalej kolejno w obrębach: Sobącz, 

Głodowo, Chrztowo, Wysin – powyżej 20 decyzji; w dalszej kolejności: Garczyn, Lubieszyn 

– powyżej 10 decyzji; w pozostałych obrębach, tj. Iłownica, Milonki, Stary Wiec oraz Płachty 

– ilość decyzji nie przekroczyła 10 (na obręb). 
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Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z podziałem na obręby 
 

Nr 

obrębu 
Obręb 2018 r.  2019 r. 

31 maj 

   2020 r. 
RAZEM 

1 Chrztowo 7 (1 - odmowa) 8 (1 - odmowa) 8 23 

2 Garczyn 8 (1 - odmowa) 4 4 (1 – odmowa) 16 

4 Głodowo 7 (3 – odmowa) 11 (1 – odmowa) 5 23 

5 Iłownica 4  2 (1 – odmowa) 0 6 

6 Liniewo 29 (2 – odmowa) 14 7 (1 – odmowa)        50 

7 Lubieszyn 9 8 2 19 

8 Milonki 3 3 0 6 

9 Płachty 1 0 0   1 

10 Sobącz 10 (1 – odmowa) 9 (2 – odmowa) 8 27 

11 Stary Wiec 3 (1 – odmowa) 1 1 5 

12 Wysin 7 7 7 21 

SUMA: 88 67 42 197 

Tabela Nr1 
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Na przestrzeni analizowanego okresu wydano łącznie 197 decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, z czego 162 dotyczyło inwestycji nowych, a 60 decyzji 

dotyczyło zabudowy innej niż mieszkaniowa. 

 

Dane opisujące strukturę funkcjonalną zabudowy, której dotyczyły wydane decyzje zostały 

zobrazowane w zamieszczonym poniżej wykresie Nr3. 

 
Wykres Nr3 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

MN – zabudowa mieszkaniowa, 

U i UM – zabudowa usługowa i mieszkaniowo – usługowa, 

ML – zabudowa letniskowa / rekreacji indywidualnej, 

I – inne (zabudowa zagorodowa, budynki gospodarcze, pomosty, itd.), 

P/Z – przeniesienie decyzji / zmiana decyzji, 

OD – decyzje odmowne.   

 

3.2 Analiza wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

W niniejszym opracowaniu analizie poddano decyzje o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego wydane w okresie 01 styczeń 2018 r. – 31 maj 2020 r. Poniżej w tabeli Nr2 

zestawiono łączną ilość decyzji wydanych w poszczególnych latach z podziałem na obręby. 

Najwięcej decyzji dotyczy inwestycji z zakresu elektroenergetyki – 12 decyzji (obręb 

Wysin – 3 decyzje, Głodowo – 3 decyzje, Chrztowo – 2 decyzje, Iłownica – 1 decyzja, Sobącz 

– 1 decyzja, Liniewo – 1 decyzja, Garczyn – 1 decyzja); 2 decyzje dotyczą budowy sieci 

wodociągowej w obrębie Liniewo oraz Chrztowo, 1 decyzja dotyczy budowy stacji bazowej 

telefonii komórkowej – obręb Liniewo oraz 1 decyzja dotyczy budowa bieżni czterotorowej 

okrężnej i prostej przy obiekcie usług sportu i rekreacji. Powyższe dane zostały przedstawione 

obrazowo w wykresie Nr4. 

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, podobnie jak decyzje o pozwoleniu 

na budowę oraz decyzje o warunkach zabudowy, koncentrują się głównie w trzech 

miejscowościach – Chrztowo (5 decyzji), Liniewo (4 decyzje) oraz Wysin (3 decyzje). 

Na wykresie Nr4 poniżej oraz w tabeli nr 2 zestawiono łączną ilość decyzji 

o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych w poszczególnych latach z podziałem na 

obręby. 
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Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z podziałem na obręby 
 

Nr 

obrębu 
Obręb 2018 r.  2019 r. 

31 maj 

   2020 r. 
RAZEM 

1 Chrztowo 2 2 1 5 

2 Garczyn 0 0 1 1 

4 Głodowo 2 0 1 3 

5 Iłownica 1 0 0 1 

6 Liniewo 3 1 0 4 

7 Lubieszyn 0 0 0 0 

8 Milonki 0 0 0 0 

9 Płachty 0 0 0 0 

10 Sobącz 1 0 0 1 

11 Stary Wiec 0 0 0 0 

12 Wysin 1 2 0 3 

SUMA: 10 5 3 18 

         Tabela Nr2 
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3.3 Analiza wydanych pozwoleń na budowę. 

 

W niniejszym opracowaniu przeanalizowano pozwolenia na budowę wydane 

w okresie 01 styczeń 2018 r. – 31 maj 2020 r. W analizowanym okresie wydano 124 decyzji 

o pozwoleniu na budowę. Ilość pozwoleń na budowę wydanych w poszczególnych latach 

z podziałem na obręby ilustruje zamieszczona poniżej tabela Nr3 oraz wykres Nr6 i Nr7.  

 

 

 

Decyzje o pozwoleniu na budowę z podziałem na obręby 
 

Nr 

obrębu 
Obręb 2018 r.  2019 r. 

31 maj 

   2020 r. 
RAZEM 

1 Chrztowo 7 9 4 20 

2 Garczyn 2 3 4 9 

4 Głodowo 6 3 2 11 

5 Iłownica 2 1 0 3 

6 Liniewo 11 15 10 36 

7 Lubieszyn 2 2 2 6 

8 Milonki 0 3 0 3 

9 Płachty 1 3 0 4 

10 Sobącz 13 4 0 17 

11 Stary Wiec 0 0 0 0 

12 Wysin 2 9 4 15 

SUMA: 46 52 26 124 

         Tabela Nr3 
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Wykres Nr7 

 

Spośród wydanych decyzji połowa – 64 szt. dotyczyła zabudowy mieszkaniowej, 17 

pozwoleń dotyczyło rekreacji indywidualnej, 7 pozwoleń dotyczyło zabudowy zagrodowej / 

budynków służących obsłudze rolnictwa, 20 pozwoleń dotyczyło innego rodzaju inwestycji, 

tj. infrastruktury technicznej, inwestycji celu publicznego, budowy stawów. Powyższe dane 

zobrazowane zostały na wykresie Nr8. 
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MN/MU – zabudowa mieszkaniowa / mieszkaniowo – usługowa, 

RM/RU – zabudowa zagrodowa / zabudowa służąca obsłudze produkcji w gosp. rolnych 

U – zabudowa usługowa, 

ML – zabudowa letniskowa / rekreacji indywidualnej, 

I – inne (infrastruktura techniczna, cel publiczny, stawy) 
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Zdecydowaną większość decyzji o pozwoleniu na budowę wydano na terenach, dla 

których nie zostały opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Tylko 

25 pozwoleń wydano w oparciu o plan miejscowy – wykres Nr9. Obecny stan jest 

spowodowany tym, że znaczna część obszarów gminy Liniewo, tj. ok. 80% jej powierzchni 

nie jest „pokryta” ww. opracowaniami.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres Nr9 

 

 

3.4. Wnioski 

 

Powyższe zastawienia oraz tabele ilustrują poziom procesów inwestycyjnych 

w poszczególnych miejscowościach gminy Liniewo. Analiza wykazuje, iż zdecydowanie 

najprężniej rozwija się miejscowość Liniewo, Chrztowo oraz Sobącz. Należy również 

zauważyć, że miejscowość Wysin oraz Głodowo dorównują tym miejscowościom w ilości 

wydanych decyzji, tak więc presji inwestycyjnej podlega głównie centralna część gminy. 

Jednakże ze względu na zróżnicowanie terenów pod względem walorów przyrodniczych 

(obszary leśne, zbiorniki wodne), które są jednym z głównych czynników rozwoju funkcji 

rekreacyjnej oraz turystycznej, zauważalny jest rozwój również terenów południowych 

i południowo – zachodnich gminy. Pozostałe obszary gminy można scharakteryzować jako 

obszary, z przeważającą funkcją rolniczą, co powoduje, że ruch inwestycyjny w tych 

miejscowościach jest niewielki. 

 

4. OCENA AKTUALNOŚCI MIEJSCOWYCH PLANÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

W myśl art. 4 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) „ Ustalenie przeznaczenia 

terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów 

zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego ”. 

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy „Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na 

terenie gminy, w tym uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem 
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morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłączonej strefy ekonomicznej oraz 

terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy”. 

Jak więc wynika z tych przepisów zagospodarowanie przestrzeni winno następować 

poprzez realizację ustaleń planu miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego należy traktować jako narzędzie stymulujące procesy rozwojowe miasta 

poprzez tworzenie stabilnych warunków rozwoju gospodarczego. Ponieważ plan miejscowy 

znacznie upraszcza procedury administracyjne związane z zagospodarowaniem przestrzeni, 

sprzyja więc rozwojowi inwestycyjnemu i pozyskaniu potencjalnych inwestorów 

z jednoczesnym poszanowaniem cennych kulturowo i przyrodniczo terenów gminy Liniewo. 

 

4.1. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

 

Gmina Liniewo posiada obecnie 35 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, z czego 3 plany są to częściowe zmiany, natomiast 4 stanowią zmiany 

planów, które utraciły moc prawną. Spis aktualnie obowiązujących planów miejscowych 

przedstawia Tabela Nr4. 

 

L.p. Nazwa planu (Nr i data Uchwały) Główne przeznaczenie Powierzchnia [ha] 

1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części 

działki nr 59/4 na terenie wsi Lubieszyn gm. Liniewo 

(zmiana do miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy Liniewo zatw. 

Uchwałą nr XV/47/86 z dnia 28 października 1986 r.). 

 

Uchwała Nr XII/81/99 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 03.12.1999 r. 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

0,35 

 

2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

działek nr 75/1, 10/5 i 10/6 na terenie wsi Wy sin gm. 

Liniewo (zmiana do miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy Liniewo zatw. 

Uchwałą nr XV/47/86 z dnia 28 października 1986 r.). 

 

Uchwała Nr XII/82/99 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 03.12.1999 r. 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

0,52 

 

3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

działek nr 58, 51/17, 51/18, 18/17, 18/19, cz. dz, nr 18/20 

cz. dz. nr 67/11 i cz. dz. nr 67/12, dz. nr 67/17 i cz. dz. nr 

51/21 na terenie wsi Liniewo gm. Liniewo (zmiana do 

miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Liniewo zatw. Uchwalą nr XV/47/86 

z dnia 28 października 1986 r.). 

 

Uchwała Nr XII/83/99 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 03.12.1999 r. 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna oraz 

zabudowa letniskowa 

5,89 

 

4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki 

nr 173, cz. dznr 159, cz. dz, nr 158/20 i czdznr 69/3 na 

terenie wsi Sohącz gnt. Liniewo (zmiana do miejscowego 

planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 

Liniewo zatw. Uchwalą nr XV/4 7/86 z dnia 28 października 

1986 r.). 

 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna oraz 

zabudowa letniskowa 
6,32 
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Uchwała Nr XII/84/99 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 03.12.1999 r. 

5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

działek nr 278/17,278/21, 278/22, 278/24, 

278/27,278/28,278/31, 278/32, 278/33, 278/34, 377/1, 

160/1 i 161/3 na terenie wsi Głodowo gm. Liniewo 

(zmiana do miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy Liniewo zatw. 

Uchwałą nr XV/47/86 z dnia 28 października 1986 r.). 

 

Uchwała Nr XII/85/99 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 03.12.1999 r. 

zabudowa letniskowa 

0,98 

 

6 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części 

działki nr 39/4 i części działki nr 20 na terenie wsi Garczyn 

gm. Liniewo (zmiana do miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy Liniewo zatw. 

uchwałą nr XV/47/86 z dn. 28.10.1986 r.). 

 

Uchwała Nr XII/86/99 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 03.12.1999 r. 

zabudowa letniskowa 

3,33 

 

7 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

działek n r : 101/1, 101/2, 101/4, 101/9, cz.dz.nr 101/10, 

cz.dz.nr 102, dz.nr 269, 270, 271, 272, 273, 280, 281, 

cz.dz.nr 40/2, dz.nr 151/6, 151/9, 151/2, cz.dz.nr 171/35, 

cz.dz.nr 171/28, dz.nr 174/15, 174/17, 23j2, 300, 301, 302, 

303, 304, 305, 306, 307, 309 na terenie wsi Chrztowo gm. 

Liniewo (zmiana do miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy Liniewo zatw. 

uchwałą nr XV/47/86 z dn. 28.10.1986 r.). 

 

Uchwała Nr XII/87/99 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 03.12.1999 r. 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna oraz 

zabudowa letniskowa 

5,55 

8 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu działki nr 79/3 na terenie wsi Lubieszyn gmina 

Liniewo. 

 

Uchwała Nr VIII/56/2003 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 8 lipca 2003 r. 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 0,52 

 

9 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu działek nr 144/15 i części działki nr 128/1 na 

terenie wsi Sobącz gmina Liniewo. 

 

Uchwała Nr VIII/57/2003 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 8 lipca 2003 r. 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 1,25 

 

10 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 

działki nr 48, działki nr 171/9, 174/1, 174/13, na terenie 

wsi Chrztowo gmina Liniewo. 

 

Uchwała Nr VIII/58/2003 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 8 lipca 2003 r. 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 0,74 

 

11 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 

działek nr 278/45, 278/46, 278/43, 278/44, 278/47, 

278/48, 278/51, 278/49, 278/52 na terenie wsi Głodowo 

zabudowa letniskowa 
0,76 
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gmina Liniewo. 

 

Uchwała Nr VIII/59/2003 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 8 lipca 2003 r. 

12 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 

części działek nr 18/22, 67/12, 62/4, działek nr 385 i 246/1 

na terenie wsi Liniewo gmina Liniewo. 

 

(plan jest zmianą MPZP nr3 w niniejszej tabeli) 

 

Uchwała Nr VIII/60/2003 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 8 lipca 2003 r. 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

5,94 

 

13 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 

działki cz. działki nr 136/2, działki nr 149/1,149/2, 149/3, 

149/4, 149/5, 149/6, 151/1, 148, 352 do 357, 15, 331 do 

340, cz. działek nr 341, 358 do 365, działki nr 366, 367, 369 

do 379, 383 do 392 na terenie wsi Chrztowo gmina 

Liniewo. 

 

Uchwała Nr VIII/61/2003 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 8 lipca 2003 r. 

zabudowa letniskowa 

26,22 

 

14 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 

działki nr 151/3 w Chrztowie gmina Liniewo. 

 

Uchwała Nr VIII/62/2003 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 8 lipca 2003 r. 

zabudowa letniskowa 

0,10 

 

15 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 

części działki nr 192/1 w Garczynie gmina Liniewo. 

 

Uchwała Nr VIII/63/2003 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 8 lipca 2003 r. 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 
0,40 

 

16 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu działek nr 156/4, 156/5, 156/7, 156/8, 156/9, 

156/14 i część działki nr 156/15 w Liniewie gmina Liniewo. 

 

Uchwała Nr VIII/64/2003 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 8 lipca 2003 r. 

zabudowa letniskowa 

1,00 

17 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu działki nr 238/2 w Wysinie gmina Liniewo. 

 

Uchwała Nr VIII/65/2003 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 8 lipca 2003 r. 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 
0,04 

 

18 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

działki 97/1 wieś Równe, obręb Chrztowo. 

 

Uchwała Nr VI/35/2007 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 19 kwietnia 2007 r. 

zabudowa rekreacyjno 

– mieszkaniowa 
1,75 

 

19 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych na północny-zachód od 

miejscowości Orle w gminie Liniewo. 

 

Uchwała Nr XVII/93/2008 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 16 kwietnia 2008 r. 

tereny rolne/lokalizacji 

parku wiatrowego 

394,00 
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20 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu działek nr geod. 9/15 i 9/16 położonych 

w miejscowości Liniewo. 

 

Uchwała Nr XXXIV/182/2009 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 28 października 2009 r. 

zabudowa rekreacji 

indywidualnej 

(turystyczna) 6,18 

 

21 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu działek nr geod. 103/1, 103/2, 90 i 94 i 108 

położonych w miejscowości Chrztowo. 

 

Uchwała Nr XXXIV/183/2009 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 28 października 2009 r. 

zabudowa rekreacji 

indywidualnej 

(turystyczna) oraz 

usług turystycznych 

8,76 

 

22 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

działek o nr geod. 70/1, 128/17 i 133/3 położonych 

w miejscowości Sobącz, w gminie Liniewo. 

 
Uchwała Nr XLIII/235/2010 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 27 sierpnia 2010 r. 

zabudowa rekreacji 

indywidualnej 

(turystyczna) 3,51 

 

23 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

działek o nr geod. 137/2, 137/4, 162/1, 163/1, 164, 397 

i 399 położonych w miejscowości Chrztowo, w gminie 

Liniewo. 

 

Uchwała Nr XLIII/236/2010 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 27 sierpnia 2010 r. 

zabudowa rekreacji 

indywidualnej 

(turystyczna) 
3,88 

 

24 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w części zachodniej miejscowości 

Garczyn, w gminie Liniewo. 

 

Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 21 czerwca 2011 r. 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 
34,26 

25 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

działek o nr geodezyjnym 53, 86, 87, 120, 88, 89, 106/1, 

91, 92, 93, 95, 96 i 97/2 położonych w miejscowości 

i obrębie geodezyjnym Chrztowo w gminie Liniewo. 

 

Uchwała Nr XXI/123/2012 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 29 sierpnia 2012 r. 

zabudowa letniskowa 

 

36,52 

26 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

działki o nr geodezyjnym 271 położonej w miejscowości 

Orle obręb geodezyjny Garczyn, w gminie Liniewo. 

 

Uchwała Nr XXI/124/2012 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 29 sierpnia 2012 r. 

tereny rolne 

61,93 

27 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

działek o nr 538, 539, 542/3, 546/3, 941, 541 i części działki 

nr 223 w miejscowości Liniewo, w gminie Liniewo. 

 

Uchwała Nr XXXVI/232/2014 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 29.01.2014 r. 

tereny rolne oraz 

zabudowa zagrodowa 

26,69 

28 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

działki nr 131/9 położonej w obrębie geodezyjnym 

Płachty, w gminie Liniewo. 

zabudowa 

przemysłowo – 

usługowa 

18,25 
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Uchwała Nr XXXVI/233/2014 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 29.01.2014 r. 

29 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

działki o nr geod. 10/8 położonej w miejscowości Wysin, 

w gminie Liniewo. 

 

(plan jest zmianą MPZP nr2 w niniejszej tabeli) 

 

Uchwała Nr XLIII/234/2010 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 27 sierpnia 2010 r. 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

0,11 

30 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu położonego w miejscowości Sobącz, w gminie 

Liniewo. 

 

Uchwała Nr XXVII/159/2013 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 30 stycznia 2013 r. 

zabudowa rekreacji 

indywidualnej 

(turystyczna) 
3,48 

31 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu położonego w miejscowości Stary Wiec, w gminie 

Liniewo. 

 

Uchwała Nr XXIX/247/2017 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 4 października 2017 r. 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

wraz z towarzyszącymi 

usługami 

11,33 

32 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

(obszaru położonego w południowo-wschodniej części 

obrębu geodezyjnego Sobącz). 

 

(plan jest zmianą MPZP nr9 w niniejszej tabeli) 

 

Uchwała Nr XXXII/284/2018 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

zabudowa letniskowa / 

tereny rolne 

84,50 

33 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

(obszaru położonego w zachodniej części obrębu 

geodezyjnego Sobącz). 

 

Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 28 marca 2018 r. 

zabudowa letniskowa 

oraz mieszkaniowa z 

towarzyszącymi 

usługami / tereny rolne 
40,00 

34 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

(obszaru położonego w północno-zachodniej części 

obrębu geodezyjnego Sobącz). 

 

Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 28 marca 2018 r. 

zabudowa letniskowa / 

zabudowa zagrodowa 

oraz tereny rolne 
147,00 

35 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

w obszarze północnowschodnim w miejscowości Liniewo. 

 

Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Liniewo 

z dnia 10 maja 2019 r. 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 25,56 

RAZEM - zsumowana powierzchnia planów i ich zmian 967,62 

w tym zmiany planów 0,35 

obszar pokryty planami 967,27 

        Tabela Nr4 
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Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 

oraz plany miejscowe uchwalone po dniu 1 stycznia 1995 roku zachowały swoją moc, zaś 

obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 r. zachowały moc do czasu 

uchwalenia nowych planów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2003 r. Oznacza to, że 

wszystkie plany uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 r. utraciły moc prawną. 

  

 Łączna powierzchnia obszaru gminy Liniewo pokryta obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego wynosi 967,27 ha, w tym 0,35 ha stanowią zmiany 

planów, co stanowi około 6,33 % powierzchni gminy. Jest to stosunkowo niski wskaźnik 

pokrycia planami. 

Należy również zauważyć, iż nieliczne plany są to plany, kompleksowo ujmujące 

problematykę zagospodarowania przestrzeni. Przykładem może być Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na północny-zachód od 

miejscowości Orle w gminie Liniewo, zatwierdzony uchwałą Nr XVII/93/2008 Rady Gminy 

Liniewo, o powierzchni około 394 ha (co stanowi blisko 40% obszaru gminy Liniewo 

pokrytego planami) opracowany w celu przeznaczenia terenów rolnych pod lokalizację 

parków wiatrowych oraz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (obszaru 

położonego w północno-zachodniej części obrębu geodezyjnego Sobącz), zatwierdzony 

Uchwałą Nr V/48/2019 Rady Gminy Liniewo z dnia 28 marca 2018 r., o powierzchni około 

147 ha (co stanowi blisko 15% obszaru gminy Liniewo pokrytego planami), opracowany 

w celu uporządkowania przestrzeni miejscowości Bukowe Pole poprzez wskazanie obszarów 

pod inwestycje przy jednoczesnym określeniu (uporządkowaniu) aktualnego sposobu 

użytkowania przedmiotowych terenów. 

Politykę przestrzenną gminy Liniewo w procesie sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego kreuje studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Ustalenia zawarte w powyższym opracowaniu 

wyznaczają kierunki rozwoju przestrzennego rozpatrywanego obszaru. W wyniku czego 

obowiązujące plany miejscowe w przeważającej części przeznaczają obszary pod zabudowę 

letniskową/rekreacji indywidualnej, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usług 

turystycznych w obrębach położonych we zachodniej części gminy, charakteryzujących się 

walorami przyrodniczymi, będącymi jednym z głównych czynników rozwoju ww. funkcji. 

Znaczna część planów dotycząca bezpośrednio obszarów miejscowości, tj. terenów 

zurbanizowanych została sporządzona w celu możliwie atrakcyjnego ukształtowania 

przestrzeni i jasnego sprecyzowania jej funkcji, które podkreślają charakter gminy wiejskiej 

otwartej na ruch inwestycyjny. Powyższe świadczy o prowadzeniu przez władze gminy 

racjonalnej polityki w zakresie ochrony i kształtowanie przestrzeni. 

Rozmieszczenie planów miejscowych w obszarze gminy ilustruje Rys.Nr1 załączony 

do niniejszej analizy. 



 

 

Plany sporządzone na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. 
L.p. Nazwa planu  Nr i data Uchwały Podstawa prawna, ocena aktualności 

1 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części działki nr 59/4 na terenie 

wsi Lubieszyn gm. Liniewo (zmiana do 

miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Liniewo zatw. Uchwałą nr 

XV/47/86 z dnia 28 października 1986 r.). 

Uchwała Nr XII/81/99 Rady 

Gminy Liniewo 
z dnia 03.12.1999 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy o z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu 
w skali 1:1 000, plan częściowo zrealizowany. 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 
szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 
podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan nieaktualny (obowiązujący) 
2 Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego działek nr 

75/1, 10/5 i 10/6 na terenie wsi Wy sin gm. 

Liniewo (zmiana do miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy Liniewo 

zatw. Uchwałą nr XV/47/86 z dnia 28 października 

1986 r.). 

Uchwała Nr XII/82/99 Rady 

Gminy Liniewo 

z dnia 03.12.1999 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy o z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu 
w skali 1:1 000, plan częściowo zrealizowany. 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 
szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 
podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan nieaktualny (obowiązujący) 

3 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego działek nr 58, 51/17, 51/18, 

18/17, 18/19, cz. dz, nr 18/20 cz. dz. nr 67/11 i cz. 

dz. nr 67/12, dz. nr 67/17 i cz. dz. nr 51/21 na 

terenie wsi Liniewo gm. Liniewo (zmiana do 

miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Liniewo zatw. Uchwalą nr 

XV/47/86 z dnia 28 października 1986 r.). 

Uchwała Nr XII/83/99 Rady 

Gminy Liniewo 
z dnia 03.12.1999 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy o z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu 
w skali 1:1 000, 1:500, plan częściowo zrealizowany. 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 
szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 
podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan nieaktualny (obowiązujący) 

4 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego działki nr 173, cz. dznr 159, cz. dz, 

nr 158/20 i czdznr 69/3 na terenie wsi Sohącz gnt. 

Liniewo (zmiana do miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy Liniewo 

zatw. Uchwalą nr XV/47/86 z dnia 28 października 

1986 r.). 

Uchwała Nr XII/84/99 Rady 

Gminy Liniewo 
z dnia 03.12.1999 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy o z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu 
w skali 1:1 000, plan częściowo zrealizowany. 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 
szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 
podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan nieaktualny (obowiązujący) 

5 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego działek nr 278/17,278/21, 

278/22, 278/24, 278/27,278/28,278/31, 278/32, 

Uchwała Nr XII/85/99 Rady 

Gminy Liniewo 
z dnia 03.12.1999 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy o z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu 
w skali 1:1 000, 1:500 plan częściowo zrealizowany. 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 
szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 



 

 

278/33, 278/34, 377/1, 160/1 i 161/3 na terenie 

wsi Głodowo gm. Liniewo (zmiana do 

miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Liniewo zatw. Uchwałą nr 

XV/47/86 z dnia 28 października 1986 r.). 

podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan nieaktualny (obowiązujący) 

6 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części działki nr 39/4 i części 

działki nr 20 na terenie wsi Garczyn gm. Liniewo 

(zmiana do miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Liniewo zatw. uchwałą nr XV/47/86 z dn. 

28.10.1986 r.). 

Uchwała Nr XII/86/99 Rady 

Gminy Liniewo 
z dnia 03.12.1999 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy o z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu 
w skali 1:1 000, plan częściowo zrealizowany. 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 
szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 
podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan nieaktualny (obowiązujący) 

7 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego działek n r : 101/1, 101/2, 101/4, 

101/9, cz.dz.nr 101/10, cz.dz.nr 102, dz.nr 269, 

270, 271, 272, 273, 280, 281, cz.dz.nr 40/2, dz.nr 

151/6, 151/9, 151/2, cz.dz.nr 171/35, cz.dz.nr 

171/28, dz.nr 174/15, 174/17, 23j2, 300, 301, 

302, 303, 304, 305, 306, 307, 309 na terenie wsi 

Chrztowo gm. Liniewo (zmiana do miejscowego 

planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Liniewo zatw. uchwałą nr 

XV/47/86 z dn. 28.10.1986 r.). 

Uchwała Nr XII/87/99 Rady 

Gminy Liniewo 
z dnia 03.12.1999 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy o z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu 
w skali 1:1 000, plan częściowo zrealizowany. 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 
szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 
podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan nieaktualny (obowiązujący) 

8 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu działki nr 79/3 na terenie 

wsi Lubieszyn gmina Liniewo. 

Uchwała Nr VIII/56/2003 Rady 

Gminy Liniewo 

z dnia 8 lipca 2003 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy o z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu 
w skali 1:1 000, plan częściowo zrealizowany. 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 
szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 
podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan nieaktualny (obowiązujący) 
9 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu działek nr 144/15 i części 

działki nr 128/1 na terenie wsi Sobącz gmina 

Liniewo. 

Uchwała Nr VIII/57/2003 Rady 

Gminy Liniewo 

z dnia 8 lipca 2003 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy o z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu 
w skali 1:1 000, plan częściowo zrealizowany. 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 
szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 
podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan nieaktualny (obowiązujący) 



 

 

10 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu działki nr 48, działki nr 

171/9, 174/1, 174/13, na terenie wsi Chrztowo 

gmina Liniewo. 

Uchwała Nr VIII/58/2003 Rady 

Gminy Liniewo 

z dnia 8 lipca 2003 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy o z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu 
w skali 1:1 000, plan zrealizowany. 

Plan aktualny (obowiązujący) 
11 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu działek nr 278/45, 278/46, 

278/43, 278/44, 278/47, 278/48, 278/51, 278/49, 

278/52 na terenie wsi Głodowo gmina Liniewo. 

Uchwała Nr VIII/59/2003 Rady 

Gminy Liniewo 

z dnia 8 lipca 2003 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy o z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu 
w skali 1:1 000, 1:500, plan częściowo zrealizowany 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 
szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 
podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan nieaktualny (obowiązujący) 
12 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu części działek nr 18/22, 

67/12, 62/4, działek nr 385 i 246/1 na terenie wsi 

Liniewo gmina Liniewo. 

Uchwała Nr VIII/60/2003 Rady 

Gminy Liniewo 

z dnia 8 lipca 2003 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy o z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu 
w skali 1:1 000, 1:500, plan częściowo zrealizowany 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 

szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 

podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan nieaktualny (obowiązujący) 
13 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu działki cz. działki nr 136/2, 

działki nr 149/1,149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 

149/6, 151/1, 148, 352 do 357, 15, 331 do 340, cz. 

działek nr 341, 358 do 365, działki nr 366, 367, 369 

do 379, 383 do 392 na terenie wsi Chrztowo gmina 

Liniewo. 

Uchwała Nr VIII/61/2003 Rady 

Gminy Liniewo 

z dnia 8 lipca 2003 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy o z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu 
w skali 1:1 000, plan częściowo zrealizowany 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 
szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 
podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan nieaktualny (obowiązujący) 

14 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu działki nr 151/3 

w Chrztowie gmina Liniewo. 
Uchwała Nr VIII/62/2003 Rady 

Gminy Liniewo 

z dnia 8 lipca 2003 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy o z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu 
w skali 1:1 000, plan niezrealizowany 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 
szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 
podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan nieaktualny (obowiązujący) 
 

15 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu części działki nr 192/1 w 

Garczynie gmina Liniewo. 

Uchwała Nr VIII/63/2003 Rady 

Gminy Liniewo 
z dnia 8 lipca 2003 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy o z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu 
w skali 1:1 000, plan niezrealizowany 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 
szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 
podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan nieaktualny (obowiązujący) 



 

 

16 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu działek nr 156/4, 156/5, 

156/7, 156/8, 156/9, 156/14 i część działki nr 

156/15 w Liniewie gmina Liniewo. 

Uchwała Nr VIII/64/2003 Rady 

Gminy Liniewo 
z dnia 8 lipca 2003 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy o z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu 
w skali 1:1 000, plan częściowo zrealizowany 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 
szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 
podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan nieaktualny (obowiązujący) 
17 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu działki nr 238/2 w Wysinie 

gmina Liniewo. 

Uchwała Nr VIII/65/2003 Rady 

Gminy Liniewo 
z dnia 8 lipca 2003 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy o z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu 
w skali 1:1 000, 1:500, plan częściowo zrealizowany 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 
szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 
podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan nieaktualny (obowiązujący) 
Plany sporządzone na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

18 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego działki 97/1 wieś Równe, obręb 

Chrztowo. 
Uchwała Nr VI/35/2007 Rady 

Gminy Liniewo 
z dnia 19 kwietnia 2007 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, rysunek planu w skali 1: 1000, plan zrealizowany fragmentarycznie. 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 
szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 
podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan i jego zmiana aktualne (obowiązujący) 
19 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych na 

północny-zachód od miejscowości Orle w gminie 

Liniewo. 
Uchwała Nr XVII/93/2008 Rady 

Gminy Liniewo 

z dnia 16 kwietnia 2008 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, rysunek planu w skali 1: 2000, plan zrealizowany fragmentarycznie. 

Plan wyznacza tereny pod lokalizację parku wiatrowego oraz tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z 
dojazdami, instalacjami i urządzeniami budowlanymi, co powoduje, iż realizacja inwestycji związanych z 
zabudową mieszkaniową narusza przepisy ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 654 ze zm.), ograniczając tym samym możliwości inwestycyjne 
południowo - zachodniej część gminy, jak również częściowo obszar miejscowości Liniewo. 

Plan aktualny (obowiązujący) 
20 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu działek nr geod. 9/15 i 

9/16 położonych w miejscowości Liniewo. 

Uchwała Nr XXXIV/182/2009 

Rady Gminy Liniewo 
z dnia 28 października 2009 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, rysunek planu w skali 1: 1000, plan zrealizowany fragmentarycznie. 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 
szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 
podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan aktualny (obowiązujący) 
21 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu działek nr geod. 

103/1, 103/2, 90 i 94 i 108 położonych w 

Uchwała Nr XXXIV/183/2009 

Rady Gminy Liniewo 

z dnia 28 października 2009 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, rysunek planu w skali 1: 1000, plan zrealizowany częściowo. 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 
szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 



 

 

miejscowości Chrztowo. podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan aktualny (obowiązujący) 

22 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla działek o nr geod. 70/1, 

128/17 i 133/3 położonych w miejscowości 

Sobącz, w gminie Liniewo. 

Uchwała Nr XLIII/235/2010 Rady 

Gminy Liniewo 
z dnia 27 sierpnia 2010 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, rysunek planu w skali 1: 1000, plan zrealizowany fragmentarycznie. 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 
szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 
podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan aktualny (obowiązujący) 
23 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla działek o nr geod. 137/2, 

137/4, 162/1, 163/1, 164, 397 i 399 położonych w 

miejscowości Chrztowo, w gminie Liniewo. 

Uchwała Nr XLIII/236/2010 Rady 

Gminy Liniewo 

z dnia 27 sierpnia 2010 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, rysunek planu w skali 1: 1000, plan zrealizowany fragmentarycznie. 
Plan wymaga zmiany w części dotyczącej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie jeziora Polaszkowskiego, ze 
względu na weryfikację odległości 100m od zbiornika wodnego oraz zapisy dotyczące minimalnej powierzchni 
działki budowlanej, które uniemożliwiają właścicielom gruntów podział geodezyjny. 
 

Plan aktualny, częściowo wymaga zmiany (obowiązujący) 
24 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w części 

zachodniej miejscowości Garczyn, w gminie 

Liniewo. 

Uchwała Nr VII/40/2011 Rady 

Gminy Liniewo 

z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, rysunek planu w skali 1: 1000, plan zrealizowany fragmentarycznie. 
Plan wymaga zmiany w części dotyczącej terenu 013-MN. Obowiązujące zapisy planu dotyczące powierzchni 
minimalnej uniemożliwiają dokonanie właścicielom gruntów podziału geodezyjnego wg. Załącznika 
graficznego, na którym ciągi komunikacji wewnętrznej zostały przedstawione w postaci linii przerywanej, 
niebędącej linią rozgraniczającą tereny o różnym sposobie zagospodarowania. 

Plan aktualny, częściowo wymaga zmiany (obowiązujący) 
25 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla działek o nr geodezyjnym 53, 

86, 87, 120, 88, 89, 106/1, 91, 92, 93, 95, 96 i 97/2 

położonych w miejscowości i obrębie 

geodezyjnym Chrztowo w gminie Liniewo. 

Uchwała Nr XXI/123/2012 Rady 

Gminy Liniewo 
z dnia 29 sierpnia 2012 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, rysunek planu w skali 1: 1000, plan zrealizowany fragmentarycznie. 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 
szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 
podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan aktualny (obowiązujący) 
26 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla działki o nr geodezyjnym 271 

położonej w miejscowości Orle obręb geodezyjny 

Garczyn, w gminie Liniewo. 

Uchwała Nr XXI/124/2012 Rady 

Gminy Liniewo 
z dnia 29 sierpnia 2012 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, rysunek planu w skali 1: 1000, plan niezrealizowany. 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 
szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 
podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan aktualny (obowiązujący) 
27 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla działek o nr 538, 539, 542/3, 

Uchwała Nr XXXVI/232/2014 

Rady Gminy Liniewo 

Plan opracowany na mocy ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, rysunek planu w skali 1: 1000, plan zrealizowany fragmentarycznie. 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 



 

 

546/3, 941, 541 i części działki nr 223 w 

miejscowości Liniewo, w gminie Liniewo. 

z dnia 29.01.2014 r. szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 
podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan aktualny (obowiązujący) 
28 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla działki nr 131/9 położonej w 

obrębie geodezyjnym Płachty, w gminie Liniewo. 

Uchwała Nr XXXVI/233/2014 

Rady Gminy Liniewo 

z dnia 29.01.2014 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, rysunek planu w skali 1: 1000, plan zrealizowany częściowo. 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 
szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 
podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan aktualny (obowiązujący) 
29 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla działki o nr geod. 10/8 

położonej w miejscowości Wysin, w gminie 

Liniewo. 

Uchwała Nr XLIII/234/2010 Rady 

Gminy Liniewo 
z dnia 27 sierpnia 2010 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, rysunek planu w skali 1: 1000, plan zrealizowany. 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 
szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 
podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan aktualny (obowiązujący) 
30 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w 

miejscowości Sobącz, w gminie Liniewo. 

Uchwała Nr XXVII/159/2013 

Rady Gminy Liniewo 

z dnia 30 stycznia 2013 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, rysunek planu w skali 1: 1000, plan zrealizowany częściowo. 
Zakres i zawartość planu nie uwzględniają wszystkich wymagań obecnie obowiązującej ustawy, a w 
szczególności ustaleń dotyczących wszystkich wskaźników zabudowy, mimo to może spełniać swoje 
podstawowe zadanie, jakim jest możliwość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Plan aktualny (obowiązujący) 
31 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w 

miejscowości Stary Wiec, w gminie Liniewo. 
Uchwała Nr XXIX/247/2017 Rady 

Gminy Liniewo 
z dnia 4 października 2017 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, rysunek planu w skali 1: 1000, plan niezrealizowany. 
Zakres i zawartość planu uwzględniają wymagania obecnie obowiązującej ustawy. Ustalenia dotyczące 

podstawowych wskaźników i parametrów zabudowy są aktualne i nie wymagają dostosowania do obecnych 

przepisów. 

Plan aktualny (obowiązujący) 
32 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego (obszaru położonego 

w południowo-wschodniej części obrębu 

geodezyjnego Sobącz). 

Uchwała Nr XXXII/284/2018 

Rady Gminy Liniewo 

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, rysunek planu w skali 1: 1000, plan niezrealizowany. 
Zakres i zawartość planu uwzględniają wymagania obecnie obowiązującej ustawy. Ustalenia dotyczące 

podstawowych wskaźników i parametrów zabudowy są aktualne i nie wymagają dostosowania do obecnych 

przepisów. 

Plan aktualny (obowiązujący) 
33 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego (obszaru położonego w 

zachodniej części obrębu geodezyjnego Sobącz). 

Uchwała Nr V/47/2019 Rady 

Gminy Liniewo 

z dnia 28 marca 2018 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, rysunek planu w skali 1: 1000, plan fragmentarycznie zrealizowany. 
Zakres i zawartość planu uwzględniają wymagania obecnie obowiązującej ustawy. Ustalenia dotyczące 

podstawowych wskaźników i parametrów zabudowy są aktualne i nie wymagają dostosowania do obecnych 



 

 

przepisów. 

Plan aktualny (obowiązujący) 
34 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego (obszaru położonego w północno-

zachodniej części obrębu geodezyjnego Sobącz). 
Uchwała Nr V/48/2019 Rady 

Gminy Liniewo 
z dnia 28 marca 2018 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, rysunek planu w skali 1: 2000, plan fragmentarycznie zrealizowany. 
Zakres i zawartość planu uwzględniają wymagania obecnie obowiązującej ustawy. Ustalenia dotyczące 

podstawowych wskaźników i parametrów zabudowy są aktualne i nie wymagają dostosowania do obecnych 

przepisów. 

Plan aktualny (obowiązujący) 
35 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze północnowschodnim 

w miejscowości Liniewo. 
Uchwała Nr VI/52/2019 Rady 

Gminy Liniewo 
z dnia 10 maja 2019 r. 

Plan opracowany na mocy ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, rysunek planu w skali 1: 1000, plan częściowo zrealizowany. 
Zakres i zawartość planu uwzględniają wymagania obecnie obowiązującej ustawy. Ustalenia dotyczące 

podstawowych wskaźników i parametrów zabudowy są aktualne i nie wymagają dostosowania do obecnych 

przepisów. 

Plan aktualny (obowiązujący) 
Tabela Nr5
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Zamieszczone powyżej zestawienie tabelaryczne obowiązujących planów 

miejscowych przedstawia ocenę danego planu w aspekcie prawnym. 

Oceniając plany w aspekcie prawnym, należy zauważyć, że obowiązujące na terenie 

gminy plany miejscowe uchwalone zostały w latach 1999 - 2019, tak więc w okresie 

obowiązywania dwóch ustaw dotyczących problematyki planowania i zagospodarowania 

przestrzennego. Taki układ prawny z góry powoduje dezaktualizację niektórych zapisów 

opracowań planistycznych, stworzonych na podstawie wcześniej obowiązującego aktu 

prawnego. Tym samym należy stwierdzić, że w wyniku analizy, większość planów 

w pewnym stopniu jest nieaktualna. Dyspozycja ustawowa określona w art. 32 ust. 3 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje, że przy ocenie aktualności 

bierze się pod uwagę w szczególności zgodność studium i planów miejscowych z               

wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2 (studium), art. 15 oraz art. 16 ust. 1. 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że plany miejscowe stanowiące przedmiot 

niniejszej analizy nie zawierają wszystkich przepisów będących obecnie obligatoryjnymi 

ustaleniami planów. 

Analiza ustaleń omawianych planów wykazała, że pomimo iż część z nich nie 

zawiera wszystkich ustaleń wymaganych w art. 15 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, to merytorycznie przeznaczenie i zasady 

zagospodarowania terenów są sformułowane prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi 

wówczas przepisami i stanem faktycznym, w całości lub w części zrealizowane. Plany te 

uznano za aktualne. 

Siedemnaście planów uchwalonych na podstawie ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. nie wypełniają dyspozycji art. 15. Jeden z planów został 

zrealizowany i uznano go za aktualny, ponieważ nie ma potrzeby dokonania jego zmiany. 

Trzy plany zostały zmienione w części i te plany uznano za nieaktualne w części 

niezmienionej. 

Pomimo stwierdzonych pewnych braków formalnych, oceniane plany zawierają 

wszystkie ustalenia niezbędne z punktu widzenia prawidłowego określenia przeznaczenia 

i sposobów zagospodarowania oraz zabudowy terenów, a ich ustalenia spełniają funkcje 

określone w aktualnym porządku prawnym. 

 
4.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w toku opracowania 

1. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu północno - wschodniego wsi Gar-

czyn”. Zakres i granice planu zostały określone uchwałą Rady Gminy Liniewo Nr VI/54/2019 

z dnia 10.05.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego terenu północno-wschodniego wsi Garczyn. 

 

5. ANALIZA WNIOSKÓW W SPRAWIE ZMIANY PRZEZNACZENIA 

TERENU 

 
Analiza wniosków o zmianę planu lub zmianę Studium oraz wniosków o zmianę 

przeznaczenia terenów poprzez opracowanie planu miejscowego pozwala przeanalizować 

potrzeby inwestorów i na tej podstawie sformułować informację odnośnie aktualnych trendów 

rozwojowych, które nie mogą być zrealizowane z powodu braku odpowiednich dokumentów 

planistycznych. 
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5.1. Wnioski o opracowanie lub zmianę planów miejscowych 

 

1. Miejscowość Sobącz, dz. nr 29/15 – składający wniosek wnosi o nadanie funkcji zabudowy 

zagrodowej, która umożliwiłaby Wnioskodawcy realizację planowanego przedsięwzięcia, po-

legającego na uprawie roślin miododajnych. 

2. Miejscowość Sobącz, dz. nr 173/3 – składający wniosek wnosi o zmianę „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego działki nr 173, cz. cz. nr 159, cz. dz. nr 158/20 i cz.dz nr 

69/3 na terenie wsi Sobącz gm. Liniewo (zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Liniewo zatw. Uchwalą nr XV/47/86 z dnia 28 października 

1986 r.)” w zakresie zmiany przeznaczenia działki w ww. planie na zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinnej. Obecnie przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę letniskową 

wolnostojącą. 

3. Miejscowość Sobącz, dz. nr 418/25 oraz 418/35 – składający wniosek wnosi o zmianę „Miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego (obszaru położonego w południowo-

wschodniej części obrębu geodezyjnego Sobącz) w zakresie zmiany przeznaczenia działek w 

ww. planie pod zabudowę letniskową. Obecnie przedmiotowe działki przeznaczone są na te-

reny rolnicze. 

4. Miejscowość Sobącz, dz. nr 418/36 – składający wniosek wnoszą o zmianę „Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego (obszaru położonego w południowo-wschodniej 

części obrębu geodezyjnego Sobącz) w zakresie zmiany przeznaczenia działek w ww. planie 

pod zabudowę letniskową. Obecnie przedmiotowe działki przeznaczone są na tereny rolnicze. 

5. Miejscowość Iłownica, dz. nr 280/3 – składający wniosek wnosi o sporządzenie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki w celu wyłączenia części 

gruntów z produkcji leśnej i przeznaczenie terenów na funkcję, umożliwiającą rozwój prowa-

dzonej działalności gospodarczej. 

6. Miejscowość Liniewo, dz. nr 420/2 – składający wniosek wnosi o sporządzenie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki w celu przeznaczenia 

przedmiotowej działki pod zabudowę zagrodową.  

7. Miejscowość Sobącz, dz. nr: 418/44, 418/37, 418/25, 418/26, 418/35, 418/39, 418/36, 418/21, 

418/22 oraz 418/1 – składający wniosek wnosi o zmianę „Miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (obszaru położonego w południowo-wschodniej części obrębu geode-

zyjnego Sobącz) w zakresie zmiany przeznaczenia działek w ww. planie pod zabudowę letni-

skową (rekreacji indywidualnej). Obecnie przedmiotowe działki przeznaczone są na tereny 

rolnicze. 

W analizowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 maja 2020 r. złożono łącznie 

jedynie 7 wniosków, z czego 4 dotyczyły zmiany obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, z czego aż 3 odnosiły się do zmiany „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (obszaru położonego w południowo-wschodniej części 

obrębu geodezyjnego Sobącz), zatwierdzonego uchwałą  Nr XXXII/284/2018 Rady Gminy 

Liniewo z dnia 31 stycznia 2018 r., którego zmiana w zakresie wskazanym przez 

Wnioskodawców jest niemożliwa ze względu na zakazy związane z lokalizowaniem nowej 

zabudowy w odległości 100m od zbiorników wodnych dla terenów położonych 

w Polaszkowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Natomiast 3 plany dotyczyły 

sporządzenia nowych opracowań planistycznych, co świadczy o prowadzeniu przez władze 

gminy racjonalnej polityki w zakresie ochrony i kształtowanie przestrzeni.  

Przedstawione powyżej wnioski zostały przeanalizowane przez Wójta Gminy Liniewo 
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biorąc pod uwagę wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania 

przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni, (art.1 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

 

  

6. OCENA STUDIUM 

Aktualnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Liniewo zostało sporządzone w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

o zagospodarowaniu przestrzennym oraz przyjęte przez Radę Gminy Liniewo uchwałą Nr 

VIII/54/2003 z dnia 8 lipca 2003 r. pod nazwą „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Liniewo”. 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 roku oraz w związku z uchwałą nr XXI/122/2012 Rady Gminy Liniewo z dnia 29 

sierpnia 2012 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Liniewo, określającą zakres przestrzenny Zmiany 

Studium, sporządzono fragmentaryczną zmianę Studium uchwaloną uchwałą Nr 

XXXVI/231/2014 Rady Gminy Liniewo z dnia 29 stycznia 2014 r. Zakres przestrzenny 

Zmiany Studium to teren w granicach drogi wojewódzkiej nr 224, drogi powiatowej nr 10417 

oraz drogi gminnej w obrębach geodezyjnych Płachty i Liniewo obejmujący powierzchnię ok. 

39 ha. Procedurę sporządzenia zmiany Studium przeprowadzono zgodnie z Ustawą z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z dnia 12 

czerwca 2012 r. Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.). Na podstawie Art. 9 ust. 3a wyż wym. 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono zmiany, które 

dotyczyły wyłącznie terenów wskazanych w ww. uchwale Rady Gminy Liniewo. Celem 

zmiany Studium było umożliwienie realizacji funkcji z zakresu produkcji i usług na ściśle 

wyznaczonym terenie. 

Kolejna zmiana obowiązującego studium została przeprowadzona w wyniku 

Zarządzenia zastępczego Wojewody Pomorskiego z dnia 10 września 2018 r w sprawie 

wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Liniewo. Do SUiKZP, przyjętego uchwałą Nr 

XXXVI/231/2014 Rady Gminy Liniewo z dnia 29 stycznia 2014 r. wprowadzono obszar 

udokumentowanego złoża kopalin poprzez uzupełnienie treści oraz załączników graficznych 

przedmiotowego studium o niezbędne informacje dotyczące obszarów udokumentowanych 

złóż kopalin. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie pozyskanej informacji 

geologicznej z Centralnej Bazy Danych Geologicznych Państwowego Instytutu 

Geologicznego oraz od właściwych organów administracji geologicznej: Marszałka 

Województwa Pomorskiego poprzez Geologa Wojewódzkiego w Gdańsku i Starosty 

Kościerskiego. Jednocześnie należy zauważyć, iż wskazany przez Wojewodę Pomorskiego 

obszar zlokalizowany jest w granicach obowiązującego Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr 538, 539, 542/3, 546/3, 941, 541 i części 

działki nr 223 w miejscowości Liniewo, w gminie Liniewo, zatwierdzonego Uchwałą Nr 

XXXVI/232/2014 Rady Gminy Liniewo z dnia 29.01.2014 r. 

Niniejszą analizę przeprowadzono w aspekcie zgodności Studium z przepisami ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze 

zm.) w szczególności z art. 10 ust 1 i 2 ustawy (tabela Nr 6)
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Ocena aktualności Studium opracowanego w 2014 r. pod nazwą Zmiana studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Liniewo (tekst jednolity) i cząstkowej 

zmiany studium dokonanej w 2018 r. Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Pomorskiego z dnia 10 

września 2018 r. przeprowadzona w aspekcie zgodności z wymogami art. 10 ust 1 i 2 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

Wymagania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ocena zgodności studium z wymogami ustawowymi. 
Ocena aktualności studium 

Art.10 ust.1 W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: 

1.Dotychczasowego przeznaczenia, 
zagospodarowania i uzbrojenia terenu. 

Zawarte w części I (uwarunkowania i możliwości 

rozwoju) oraz III (zmiana studium) Studium 
Aktualizacja cząstkowa w części III Studium. 

Całość wymaga aktualizacji. 
2.Stanu ładu przestrzennego i wymogów jego 
ochrony. 

Zawarte w części III (zmiana studium) Studium Aktualizacja cząstkowa w części III Studium. 
Całość wymaga aktualizacji. 

3.Stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej, wielkości j jakości 
zasobów wodnych oraz wymogów ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym 
krajobrazu kulturowego. 

Zawarte w części II (kierunki zagospodarowania) 

oraz III (zmiana studium) 
Aktualizacja cząstkowa w części III Studium. 

Całość wymaga aktualizacji. 

4.Stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej. 

Zawarte w części II (kierunki zagospodarowania) 

oraz III (zmiana studium). 
Aktualizacja cząstkowa w części III Studium. 

Całość wymaga aktualizacji. 

4a.Rekomendacji i wniosków zawartych w audycie 
krajobrazowym lub określenia przez audyt 
krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych. 

Brak 
Na dzień sporządzenia niniejszej Analizy 

audytu krajobrazowego nie opracowano. 

5.Warunków i jakości życia mieszkańców, w tym 
ochrony ich zdrowia, , oraz zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, zgodnie z uniwersalnym 
projektowaniem. 

Zawarte w części I (uwarunkowania i możliwości 

rozwoju) 

Wymaga aktualizacji. 

6. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia. Zawarte w części III (zmiana studium) Studium 
Wymaga aktualizacji. 

7. Potrzeb i możliwości rozwoju gminy, 
uwzględniających w szczególności: 
analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 
prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, 
tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach 
miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka 
wojewódzkiego, 
możliwości finansowania przez gminę wykonania 
sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, 
a także infrastruktury społecznej, służących 
realizacji zadań własnych gminy, 
bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

Zagadnienie częściowo zawarte w części I 

Studium. Informacje niekompletne. 

Wymaga aktualizacji. 

8. Stanu prawnego gruntów. Brak Wymaga opracowania 

9.Występowania obiektów i terenów chronionych 
na podstawie przepisów odrębnych 

Zawarte w części II (kierunki zagospodarowania) 
oraz III (zmiana studium) Wymaga aktualizacji. 

10.Występowania obszarów naturalnych zagrożeń 
geologicznych. 

Zawarte w części III (zmiana studium) 
Nie wymaga aktualizacji 

11.Występowania udokumentowanych złóż 
kopalin, zasobów wód podziemnych oraz 
udokumentowanych kompleksów podziemnego 
składowania dwutlenku węgla. 

Zawarte w części II (kierunki zagospodarowania) 
oraz III (zmiana studium) 

Wymaga aktualizacji część III (zmiana studium) 

12. Występowania terenów górniczych 
wyznaczonych na podstawie przepisów 
odrębnych. 

Zawarte w części II (kierunki zagospodarowania) 
oraz III (zmiana studium) Nie wymaga aktualizacji 

13. Stanu systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, w tym stopnia uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz 
gospodarki odpadami. 

Zawarte w części II (kierunki zagospodarowania) 
oraz III (zmiana studium) 

 
 
  

Wymaga aktualizacji. Zagadnienia częściowo 
zaktualizowane w 2014 r. 
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14. Zadań służących realizacji ponadlokalnych 
celów publicznych. 

Zawarte w części III (zmiana studium) Wymaga aktualizacji. Zagadnienie 
zaktualizowano w 2014 r.  

15. Wymagań dotyczących ochrony 
przeciwpowodziowej. 

Zawarte w części III (zmiana studium) 
Nie wymaga aktualizacji 

Art.10 ust.2. W studium określa się w szczególności: 

1.uwzględniające bilans terenów przeznaczonych 
pod zabudowę, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. 
d: 
a)kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy 
oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające 
z audytu krajobrazowego, 
b)kierunki i wskaźniki dotyczące 
zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w 
tym tereny przeznaczone pod zabudowę oraz 
tereny wyłączone spod zabudowy. 
 

Zawarte w części III (zmiana studium) 

Wymaga aktualizacji. 

3.obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego 
zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym 
krajobrazu kulturowego i uzdrowisk. 

Zawarte w części II (kierunki zagospodarowania) 
oraz III (zmiana studium) Wymaga aktualizacji. Zagadnienie 

zaktualizowano w 2014 r. 

4.obszary i zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. 

Zawarte w części II (kierunki zagospodarowania) 
oraz III (zmiana studium) Wymaga aktualizacji. Zagadnienie 

zaktualizowano w 2014 r. 

5.kierunki rozwoju systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej. 

Zawarte w części II (kierunki zagospodarowania) 
oraz III (zmiana studium) 

Wymaga aktualizacji. Zagadnienie 
zaktualizowano częściowo w 2014 r. 

6.obszary, na których rozmieszczone będą 
inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym. 

Zawarte w części III (zmiana studium) 
Wymaga aktualizacji. Zagadnienie 

zaktualizowano w 2014 r. 

7.obszary, na których rozmieszczone będą 
inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa 
i ustaleniami programów, o których mowa w art. 
48 ust. 1. 

Zawarte w części III (zmiana studium) 

Wymaga aktualizacji. Zagadnienie 
zaktualizowano w 2014 r. 

8.obszary, dla których obowiązkowe jest 
sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie 
przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające 
przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, 
a także obszary przestrzeni publicznej. 

Zawarte w części III (zmiana studium) 

Wymaga aktualizacji. 

9.obszary, dla których gmina zamierza sporządzić 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, w tym obszary wymagające 
zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na 
cele nierolnicze i nieleśne. 

Zawarte w części III (zmiana studium) 

Wymaga aktualizacji. 

10.kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej. 

Zawarte w części III (zmiana studium) Wymaga aktualizacji. Zagadnienie 
zaktualizowano w 2014 r. 

11.obszary szczególnego zagrożenia powodzią 
oraz obszary osuwania się mas ziemnych. 

Zawarte w części III (zmiana studium) 
Nie wymaga aktualizacji 

12.obiekty lub obszary, dla których wyznacza się 
w złożu kopaliny filar ochronny. 

Zawarte w części III (zmiana studium) 
Nie wymaga aktualizacji 

13.obszary pomników zagłady i ich stref 
ochronnych oraz obowiązujące na nich 
ograniczenia prowadzenia działalności 
gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych 
hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2120). 

Zawarte w części III (zmiana studium) 

Nie wymaga aktualizacji 

13.obszary wymagające przekształceń, 
rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji. 

Zawarte w części III (zmiana studium) Wymaga aktualizacji. Zagadnienie 
zaktualizowano w 2014 r. 

14a.obszary zdegradowane. Zawarte w części III (zmiana studium) Wymaga aktualizacji. Zagadnienie 
zaktualizowano w 2014 r. 

15.granice terenów zamkniętych i ich stref 
ochronnych. 

Zawarte w części III (zmiana studium) 
Nie wymaga aktualizacji 
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16.obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, 
w zależności od uwarunkowań i potrzeb 
zagospodarowania występujących w gminie. 

Brak 
Wymaga aktualizacji 

Tabela Nr6 

 

Przeprowadzona analiza wykazała, że Studium w przeważającej części jest 

nieaktualne. Powodem utraty aktualności niektórych zagadnień są procesy inwestycyjne 

jakie miały miejsce w latach obowiązywania studium, a w szczególności zmiany w 

przepisach prawa m. in. 18 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa o rewitalizacji, która 

wprowadziła szereg zmian do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Analiza zgodności Studium z wymogami zmienionego ww. ustawą art. 10 ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

wykazała, iż nie spełnia ono wszystkich wymagań wynikających z ww. przepisów, 

mianowicie brakuje: 

✓ bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę 

✓ prognozy demograficznej, 

✓ oceny możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i in-

frastruktury technicznej 

Kolejnym dokumentem rzutującym na aktualność studium jest plan 

zagospodarowania przestrzennego województwa. Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w studium uwzględnia się 

uwarunkowania wynikające w szczególności m. in. z zadań służących realizacji 

ponadlokalnych celów publicznych. Zadania takie ujęte są w planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa oraz programach rządowych. W dniu 29 grudnia 2016 r. 

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 318/XXXX/16 przyjął plan 

zagospodarowania przestrzennego województwa określając w nim zadania służące 

realizacji ponadlokalnych celów publicznych. 

Aktualizacji wymagają również ustalenia zarówno w części tekstowej jak 

i rysunkowej dotyczące obszarów i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

m.in. granice terenu wpisanego do rejestru zabytków oraz objęte ochroną konserwatorską 

poprzez wpis do ewidencji zabytków. 

Upływ czasu powoduje, że studium wymaga aktualizacji nie tylko z powodu 

zmian w przepisach prawa, ale również wynikających ze stanu zagospodarowania obszaru. 

Zaznaczyć jednak trzeba, że zasadnicze elementy Studium tj. np. rejony o znaczącym 

potencjale rozwojowym wydzielone w oparciu o uwarunkowania wynikające głównie ze 

stanu środowiska przyrodniczego i stopnia jego ochrony wraz z podstawowymi zasadami 

ich zagospodarowania są częściowo nadal aktualne i nie wymagają aktualizacji w całości. 

 

7. WNIOSKI KOŃCOWE 

7.1. Wnioski z analizy dokumentów planistycznych. 

1. Większość obowiązujących planów miejscowych można uznać za nadal aktualne, nato-

miast obowiązujące w gminie Liniewo Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy w przeważającej części straciło na aktualności i należa-

łoby rozpocząć prace nad jego kompleksową zmianą, zgodnie z obecnie obowiązują-

cymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz potrze-

bami inwestycyjnymi. 
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2. Obowiązujące plany miejscowe zostały sporządzone dla większości terenów wskaza-

nych w Studium jako obszary rozwojowe, Powyższe świadczy o prowadzeniu przez 

władze gminy racjonalnej polityki w zakresie ochrony i kształtowania przestrzeni. 

3. Należy stworzyć i wdrożyć wieloletni program sporządzania planów miejscowych, 

zgodnie z którym plany miejscowe będą opracowywane według ustalonego porządku, 

z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych gminy, w szczególności potrzeb w zakresie 

infrastruktury społecznej. 

4. Biorąc pod uwagę wyniki analizy, wskazane jest objęcie planami miejscowymi 

w pierwszej kolejności południowo - zachodnią część gminy, obejmując również czę-

ściowo obszar miejscowości Liniewo. Konieczność opracowania dla powyższej prze-

strzeni dokumentów planistycznych jest spowodowana ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na północny-zachód od 

miejscowości Orle w gminie Liniewo, zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/93/2008 Rady 

Gminy Liniewo z dnia 16 kwietnia 2008 r. Powyższy plan wyznacza bowiem tereny 

pod lokalizację parku wiatrowego oraz tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz 

z dojazdami, instalacjami i urządzeniami budowlanymi, co powoduje, iż realizacja in-

westycji związanych z zabudową mieszkaniową narusza przepisy ustawy z dnia 20 

maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2019 r., poz. 654 ze zm.). Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 cytowanej ustawy odległość, 

w której mogą być lokalizowane i budowane budynek mieszkalny albo budynek o funk-

cji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa - od elektrowni wiatrowej 

- powinna być równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatro-

wej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy 

techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni 

wiatrowej). W związku z powyższym znaczna część obszaru gminy wskutek powyż-

szych ustaleń planu została ograniczona funkcjonalnie. 

5. Analiza wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz złożonych wniosków wyka-

zała, iż zdecydowanie najprężniej rozwija się miejscowość Liniewo, Chrztowo oraz 

Sobącz. Należy również zauważyć, że miejscowość Wysin oraz Głodowo dorównują 

tym miejscowościom w ilości wydanych decyzji, tak więc presji inwestycyjnej podlega 

głównie centralna część gminy. Jednakże ze względu na zróżnicowanie terenów pod 

względem walorów przyrodniczych (obszary leśne, zbiorniki wodne), które są jednym 

z głównych czynników rozwoju funkcji rekreacyjnej oraz turystycznej, zauważalny jest 

rozwój również terenów południowych i południowo – zachodnich gminy. 

 

7.2. Harmonogram dalszych prac planistycznych. 

Ochrona ładu przestrzennego wymaga długofalowego podejścia do problemu polityki 
przestrzennej. 

1) W przypadku podjęcia uchwały dotyczącej zmiany Studium należy zweryfikować 
politykę przestrzenną, która określona jest w Studium, w tym dostosować ją do 

obowiązujących przepisów prawa, 

2) W chwili opracowywania analizy w toku sporządzania jest „Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenu północno - wschodniego wsi Garczyn”. 
Zakres i granice planu zostały określone uchwałą Rady Gminy Liniewo Nr 

VI/54/2019 z dnia 10.05.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu północno - 

wschodniego wsi Garczyn. Przewidywane zakończenie powyższych prac 
planistycznych przewiduje się na wrzesień 2020 r., 

https://sip.lex.pl/#/act/18320622/2550696?cm=SREST
https://sip.lex.pl/#/act/18320622/2550696?cm=SREST
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3) W pierwszej kolejności planami miejscowymi należy objąć południowo - zachodnią 

część gminy, obejmując również częściowo obszar miejscowości Liniewo. 

Konieczność opracowania dla powyższej przestrzeni dokumentów planistycznych jest 

spowodowana ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych na północny-zachód od miejscowości Orle w gminie Liniewo, 

zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/93/2008 Rady Gminy Liniewo z dnia 16 kwietnia 

2008 r.  

 

4) Dalszymi zmianami planistycznymi należy objąć w kolejności te plany, określone 

w tabeli Nr5 jako plany nieaktualne oraz częściowo nieaktualne, na których obszarach 

występuje największy ruch inwestycyjny, 

 

5) Sukcesywne wcześniejsze podjęcie prac przygotowawczych pozwoli na 

zabezpieczenie źródeł finansowania prac planistycznych oraz uwzględnienie skutków 

finansowych realizacji ustaleń planów miejscowych. 

 

6) Zgodnie z art. 32 ust.2 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt 

przekazuje wyniki analizy, po uzyskaniu opinii komisji co najmniej raz w czasie 

trwania kadencji Rady. Rada Gminy podejmuje uchwalę w sprawie aktualności 

studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W przypadku 

uznania dokumentów planistycznych (studium lub miejscowe plany) za nieaktualne 

w całości lub w części, podejmuje czynności związane z ich zmianą. 

 

7) Ze względu na trwającą procedurę zmiany planu miejscowego, zaleca się 

uwzględnienie niniejszej analizy w trwających procedurach. 

 



             
 

ROZMIESZCZENIE PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE GMINY LINIEWO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Rys. Nr1 Źródło: https://liniewo.e-mapa.net/ 


