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Uzasadnienie 
 

zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób 

zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone 

w związku z udziałem społeczeństwa przy sporządzaniu zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo (działki nr: 414/2 cz., 

414/6 cz., 414/8 cz., 414/10 cz., 418 cz., 420/3, 420/7, 420/8, 420/9, 420/10, 420/24 cz., 

420/26, 420/27 cz., 420/30 cz., 420/31 cz., 420/32 cz., 420/34, 420/35, 420/39, 420/40, 

424/9 cz., 424/11 cz., 424/13 cz., 424/14 cz., 430/1 cz., 431/1 cz., 433/9 cz. i 2008/19 cz.) 

uchwalonego uchwałą Nr L/595/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2014 r. 
 

Podstawa prawna: 

Art. 42 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. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.). 
 

    Zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 39 ust. 1 i 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Lubicz opracowując projekt zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo 

umieścił informację: 

 w prasie lokalnej (ogłoszenie w „Dzienniku NOWOŚCI” z dnia 15 września 2011 r. i z dnia 
20 czerwca 2012 r.), 

 na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubicz, 

 na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubicz www.lubicz.pl (BIP), 

 w formie ogłoszeń umieszczonych na tablicach ogłoszeń w wyznaczonych miejscach na 
terenie wsi Lubicz Dolny, 

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Lubicz Dolny - Małgorzatowo oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie, o której 

mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-

sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-

wania na środowisko w terminie 21 dni od dnia publikacji tej informacji w Urzędzie Gminy 

Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21. 

    Następnie wypełniając obowiązek zawarty w powyżej wymienionym przepisie Wójt Gminy 

Lubicz umieścił informację: 

 w prasie lokalnej (ogłoszenie w „Dzienniku NOWOŚCI” z dnia 3 lutego 2014 r.), 

 na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubicz, 

 na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubicz www.lubicz.pl (BIP), 

 w formie ogłoszeń umieszczonych na tablicach ogłoszeń w wyznaczonych miejscach na 
terenie wsi Lubicz Dolny, 

o możliwości zapoznania się z projektem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo, prognozą oddziaływania na środowisko i wymaga-

nymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów oraz o możliwości składa-

nia uwag i wniosków w formie, o której mowa w art. 40 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 w terminie 41 dni od dnia publikacji 

tej informacji w Urzędzie Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21. 

W ramach postępowania z udziałem społeczeństwa nie zgłoszono żadnych uwag i wnio-

sków. 
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