
UCHWAŁA NR XXIII/318/20 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 3 września 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku o przystąpienie do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lubicz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713), art. 223 § 1, art. 244 i art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, 695 i 1298) oraz w zw. z § 47 Statutu Gminy Lubicz 
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr L/656/2018 Rady Gminy Lubicz dnia 7 września 2018 r. w sprawie 
Statutu Gminy Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4714) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wniosek o przystąpienie do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz 
rozpatrzyć negatywnie. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz do poinformowania wnioskodawcy 
o sposobie załatwienia sprawy oraz przesłania niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony 
w art. 63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.  
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Uzasadnienie

W dniu 09.06.2020 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynął wniosek w sprawie przystąpienia do zmiany
studium zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz, zaadresowany do Rady Gminy Lubicz. Zgodnie z
§ 47 Statutu Gminy Lubicz stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr L/656/2018 Rady Gminy
Lubicz dnia 7 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4714)
wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy
Lubicz.

Komisja ustaliła, co następuje:

Zmiana studium zagospodarowania przestrzennego jest możliwa, jeżeli rada gminy uzna je za nieaktualne
- podstawę prawną oceny aktualności studium i planów miejscowych stanowi art. 32 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945). Mówi
on, iż ocena ta dokonywana jest przez radę gminy w oparciu o wyniki analiz zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym oraz ocenę postępów w opracowywaniu planów miejscowych, które wójt przedkłada radzie
co najmniej raz w czasie trwania kadencji. Jeżeli rada uzna studium za nieaktualne, możliwe jest
przystąpienie do zmiany studium - art. 27 ustawy o planowaniu przestrzennym. Przystąpienie do prac nad
przeprowadzeniem wskazanych analiz nie jest obecnie planowane, jego termin nie może jednak przekroczyć
końca roku 2023.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji po przeanalizowaniu wniosku i powyższych informacji, podczas
posiedzenia komisji połączonych rady gminy w dniu 26 sierpnia 2020 r. przedstawiła radzie gminy
propozycję negatywnego rozpatrzenia wniosku.
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