
 

 
 

 

Zarządzenie nr 0050.42.2022 

Wójta Gminy Łysomice 

z dnia 15.04.2022 r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozpatrzyć uwagę złożoną na etapie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Ostaszewo, gmina 

Łysomice, zgodnie z rozstrzygnięciem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

     WÓJT GMINY 

 

mgr inż. Piotr Kowal 

 



 

 
 

Załącznik do Zarządzenia  

Nr 0050.42.2022 

Wójta Gminy Łysomice 

z dnia 15.04.2022 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych na etapie wyłożenia do publicznego 

wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice. 

 

Zgodnie z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Wójt Gminy Łysomice ogłosił w prasie miejscowej oraz 

przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wyłożeniu  

do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice. Określił także formę, miejsce i termin 

składania uwag dotyczących zmiany studium, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu 

wyłożenia projektu planu. Ostateczny termin składania uwag wyznaczono na dzień 11.04.2022 r. 

 

 Uwaga z  dnia 30.03.2022r. (data wpływu uwagi 04.04.2022r.) została złożona przez Krajowy 

Zasób Nieruchomości, Prezes Arkadiusz Urban. 

 Treść uwagi: „…składam wniosek o zmianę zapisów w części opisowej miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. W  §6 ust 14 projektowanej treści uchwały proponuje nadać 

następujące brzemiennie: „Wysokość stawek procentowych służących naliczaniu opłat z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości na gruntach Skarbu Państwa – 0%”.”.   

 

 Rozpatrzenie uwagi – nieuwzględniona. Wysokość stawek procentowych  z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości określa Rada Gminy. Ostateczna wysokość stawki procentowej zostanie 

przyjęta przez Radę Gminy. 

 
 


