UCHWAŁA NR IV/39/18
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla
działek nr 150/5 i 150/6 położonych w miejscowości Mierzynek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.), art. 229 pkt 3, art. 244 i art. 247 w zw. z art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz w zw. z §
47 statutu Gminy Lubicz stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr L/656/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia
7 września 2018 r. w sprawie statutu Gminy Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4714) uchwala, się co
następuje:
§ 1. Rozpatrzyć pozytywnie wniosek z dnia 30 listopada 2018 r. mieszkańców wsi Mierzynek w sprawie
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 150/5 i 150/6 położonych w miejsocowości
Mierzynek.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz do poinformowania wnioskodawcy o
sposobie załatwienia sprawy oraz przesłanie niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia w sposób określony w art. 63 ust. 1 statutu Gminy Lubicz.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski

Id: B1D0DD22-24C5-40C5-8B9B-8CD1EAA55764. Uchwalony

Strona 1

Uzasadnienie
Po przeprowadzeniu analizy wniosku z dnia 30.11.2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego działek nr 150/5 i 150/6 położonych w miejscowości Mierzynek, uznaje
się za zasadne zmianę warunków zagospodarowania wskazanych działek. Ponadto, wstępna analiza planu
miejscowego wykazała zasadność przeprowadzenia zmiany dla całego obszaru objętego uchwałą Nr
XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek.
Ponieważ Rada Gminy poprzedniej kadencji nie zabezpieczyła w budżecie środków na przeprowadzenie
powyższej procedury w 2019 roku, to dokonanie zmiany będzie możliwe w roku 2020.
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