
ZARZĄDZENIE  Nr 80/2015 

WÓJTA  GMINY ŁUBNIANY  

z dnia 18 sierpnia 2015r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego wsi Dąbrówka Łubniańska. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013r., poz. 594, 

zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072) oraz art. 17 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Postanawia się o rozpatrzeniu wniosków złożonych do sporządzanej na podstawie uchwały nr III/9/14 z 

dnia 17 grudnia 2014 roku Rady Gminy Łubniany w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska. 

2. Wykaz i sposób rozpatrzenia wniosków określa załącznik do Zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy Łubniany  

Krystian Baldy  
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Załącznik 

do zarządzenia nr 80/2015 

Wójta Gminy Łubniany 

z dnia 18.08.2015r. 

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW WNIESIONYCH DO SPORZĄDZANEJ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODA-

ROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI DĄBRÓWKA ŁUBNIAŃSKA 

Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu opublikowano w Nowej Trybunie Opolskiej w dniu 06.06.2015r. 

Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu wywieszono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łubnianach i tabli-

cach ogłoszeń sołectwa Dąbrówka Łubniańska w dniu 01.06.2015r. oraz opublikowano na stronie internetowej www.bip.lubniany.pl w dniu 01.06.2015r. 

Termin składania wniosków do planu, określony w ogłoszeniu i obwieszczeniu upłynął z dniem 15 lipca 2015r. 

W ww. terminie zostały złożone (wpłynęły) wnioski wyszczególnione w poniższym zestawieniu. 

Lp. Nr 
wnio-
sku 

DATA 
złożenia 
wniosku 

NAZWISKO i IMIĘ 
Lub NAZWA JED-
NOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ 
(adresy                          
w dokumentacji 
planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 
(pełna treść wniosku znajduje się w doku-
mentacji planistycznej) 

 
Numery działek 

SPOSÓB ROZPATRZENIA 
WNIOSKU PRZEZ WÓJTA 
GMINY ŁUBNIANY              

UZASADNIENIE  

WNIOSEK 
UWZGLĘD-
NIONY 

WNIOSEK 
NIE-
UWZGLĘD-
NIONY 

1 1 29.06.2015r. […]* Zmiana planu w zakresie przeznaczenia 
terenu na zabudowę mieszkalno-
usługową. 

Nr 465 – km 6 Dą-
brówka Łubniańska - X Poniżej tabeli Ad. 1. 

2 2 14.07.2015r. […]* Zmiana planu w zakresie przeznaczenia 
terenu na zabudowę mieszkalno-
usługową. 

Nr 466 i 449/1 – km 
6 Dąbrówka Łub-
niańska 

- X Poniżej tabeli Ad. 2. 

3 3 14.07.2015r. […]* Zmiana planu w zakresie przeznaczenia 
terenu na zabudowę mieszkalno-
usługową. 

Nr 467 – km 6 Dą-
brówka Łubniańska - X Poniżej tabeli Ad. 3. 

4 4 15.07.2015r. […]* Zmiana planu w zakresie przeznaczenia 
terenu na zabudowę mieszkaniową. 

Nr 238 – km 3 Dą-
brówka Łubniańska 

- X Poniżej tabeli Ad. 4. 

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., 

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
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Ad. 1. Do uzasadnienia odmowy uwzględnienia wniosku: Wnioskowana zmiana jest niezgodna z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Łubniany. Tereny te nie są przewidziane pod zabudowę.  

 

Ad. 2. Do uzasadnienia odmowy uwzględnienia wniosku: Wnioskowana zmiana jest niezgodna z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Łubniany. Tereny te nie są przewidziane pod zabudowę.  

 

Ad. 3. Do uzasadnienia odmowy uwzględnienia wniosku: Wnioskowana zmiana jest niezgodna z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Łubniany. Tereny te nie są przewidziane pod zabudowę.  

 

Ad. 4. Do uzasadnienia odmowy uwzględnienia wniosku: Wnioskowana zmiana jest niezgodna z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Łubniany. Tereny te nie są przewidziane pod zabudowę.  
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