
UCHWAŁA NR LIII/683/23 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

w sprawie przekazania wniosku według właściwości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40) oraz art. 65 i 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, 1855 i 2185), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Lubicz uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku z dnia                                                 
19 grudnia 2022 r. (data wpływu 22 grudnia 2022 r.) dotyczącego braku zmian w zakresie przekształcenia 
działki 35/23 w Lubiczu Górnym na działkę pod zabudowę wielorodzinną, w związku z trwającymi pracami 
nad zmianami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Lubicz Górny.   

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 przekazuje się Wójtowi Gminy Lubicz, jako organowi właściwemu do 
jego rozpatrzenia. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Lubicz do przesłania wnioskodawcy niniejszej uchwały wraz 
z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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UZASADNIENIE 

W dniu 22 grudnia 2022 r. do Rady Gminy Lubicz wpłynął wniosek o brak zmian w zakresie 
przekształcenia działki 35/23 w Lubiczu Górnym na działkę pod zabudowę wielorodzinną,                          
w związku z trwającymi pracami nad zmianami w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego w miejscowości Lubicz Górny.   

Komisja Skarg Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się z powyższym wnioskiem uznała,                           
że z uwagi na fakt, iż projekt planu miejscowego jest opracowywany, to kompetencje w sprawie 
rozpatrywania uwag i wniosków posiada wyłącznie wójt. Ponieważ wnioski składa się do organów 
właściwych ze względu na przedmiot, należy przekazać wniosek do rozpatrzenia Wójtowi Gminy 
Lubicz. Taką opinię komisja  przekazała radzie gminy, która podtrzymała powyższe stanowisko. 
 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Zbigniew Barcikowski 
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