
UCHWAŁA NR XXV/358/20 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych 
w miejscowości Jedwabno 

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 i 1378), 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 25.11.2020 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działki 64/9 
i 64/7 we wsi Jedwabno  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.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 

Id: 8383E40D-CE75-4223-9937-123C2CBF5123. Uchwalony Strona 1



UZASADNIENIE

W myśl art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.
Dz.U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378) wójt dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje programy ich
sporządzania.

W 2020 roku program taki został sporządzony, ustalona została też w nim kolejność opracowania
zmian planów miejscowych. Wg tej kolejności podjęta została uchwała o przystąpieniu do sporządzania
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubicz Górny.

Na inne zmiany planów zagospodarowania przestrzennego nie ma zabezpieczonych w budżecie
gminy środków finansowych.

Program na 2021 rok również nie przewiduje zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Jedwabno.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubicz po przeanalizowaniu powyższych okoliczności,
negatywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek.
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