
UCHWAŁA NR XLIII.285.2022 
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w miejscowościach: Ostrowite i Podzamek Golubski 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 z późn. zm.1)) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz.741 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w miejscowościach: Ostrowite i Podzamek Golubski. 

2. Granice obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu przedstawione zostały 
na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń. 

§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia  i podlega  ogłoszeniu  w sposób zwyczajowo  przyjęty  
na  terenie  gminy. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Golub-Dobrzyń 

 
 

Artur Kaszyński 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1834 
2) Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 784, poz. 922, 

poz. 1873 i poz. 1986 
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Uzasadnienie 

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w miejscowościach: Ostrowite i Podzamek Golubski wynika z nowych potrzeb związanych z rozwojem Gminy 
Golub-Dobrzyń. Dokonana przez Wójta Gminy Golub-Dobrzyń analiza, pozwoliła powziąć decyzję 
o zasadności opracowania miejscowego planu dla przedmiotowego obszaru. Ważąc na powyższe, korzystając 
ze swych ustawowych uprawnień recypowanych na gruncie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po przedłożeniu przez Wójta Gminy pod rozwagę 
możliwości sporządzenia stosownego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uznano, iż jest to 
zamierzenie zewsząd zasadne. 

Powzięta uchwała stanowi zatem wyraz woli Rady Gminy Golub-Dobrzyń względem kształtowania 
przestrzeni na terenie gminy. Powyższe wpisuje się w instytucję tzw. władztwa planistycznego gminy i jest 
przejawem racjonalnego gospodarowania przestrzenią gminy. Przyjąć zatem należy, że niniejsza uchwała czyni 
zadość zarówno oczekiwaniom społeczności lokalnej jak również obowiązującym przepisom prawnym. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 28DDA120-B147-4422-9F8F-232BE68ED80A. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1
	Uzasadnienie

		2022-02-02T11:56:00+0100
	Polska
	Formalne zatwierdzenie (Proof of approval)




