
UCHWAŁA NR XXXI/234/2017
RADY GMINY LUBSZA

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
obrębie wsi Lubsza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, zm. Dz. U. z 2016r. poz.1579, 1948, zm. Dz. U. z 2017r. poz. 730) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778, zm. Dz. U. z 
2016r., poz. 904, 961, 1250, 1579, zm. Dz. U. z 2017r. poz.730)

uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi 
Lubsza, w granicach przedstawionych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ogłoszenia przez podanie do publicznej wiadomości 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubsza oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lubsza

Jan Minosora
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/234/2017 

Rady Gminy Lubsza z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

 

Granica działki 

 

Granice obszaru objętego zmianą  
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Uzasadnienie

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie
wsi Lubsza

W zawiązku z ujawnieniem złoża kopaliny pospolitej, właściciel terenu zwrócił się o opracowanie
miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego w celu ustalenia przeznaczenia terenu dla celu realizacji
wydobycia surowca.

Po dokonaniu stosownych analiz, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 778 ze zm.) stwierdzono:

1) Uznaje się zasadność sporządzenia planu;

2) Przeznaczenie terenu określonego na załączniku do niniejszej uchwały nie jest zgodne ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza,

3) Niezbędnym jest przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy
Lubsza w zakresie określonym niniejszym załącznikiem;

4) Uchwalenie planu miejscowego będzie możliwe po uchwaleniu zmiany SUIKZ gminy Lubsza;

5) Kierunek zmian w studium i planie miejscowym jest kierunkiem preferowanym co do strategicznych
celów gminy.
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