
UCHWAŁA NR XXIII/319/20 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 3 września 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych 
przy ul. Księżycowej w Grębocinie 

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 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek nr 322/12, 322/13, 322/14, 322/15, 322/16, 322/17, 322/18, 882, 883, 884, 
885 położonych przy ul. Księżycowej w Grębocinie rozpatrzyć pozytywnie. 

§ 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 29 maja br. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynął wniosek do Rady Gminy Lubicz o przystąpienie
do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek, położonych przy ul.
Księżycowej w Grębocinie.

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, wniosek został skierowany do
zaopiniowania przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji rady Gminy Lubicz.

Komisja ustaliła, iż trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Grębocin. W związku z epidemią COVID-19 prace te zostały przerwane, jednak procedura zostanie
wznowiona na jesieni br. W trakcie prac nastąpią rozstrzygnięcia co do przeznaczenia wskazanych działek.
Przy czym ostateczna decyzja o sposobie zagospodarowania tych i sąsiednich działek wynikać będzie
z uwarunkowań przestrzennych, istniejącego stanu zainwestowania oraz stanowiska organów opiniujących
i uzgadniających, a nie ze sprzecznej woli stron co do przeznaczenia terenu.

W związku z powyższym, podczas posiedzenia komisji połączonych Rady Gminy Lubicz w dniu
26.08.2020 r., Komisja Skarg Wniosków i Petycji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek.
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