
UCHWAŁA Nr 473/2018 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie uzgodnienia projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b pierwsze tiret ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.1) 

oraz § 59 ust. 2 Statutu Powiatu Toruńskiego przyjętego Uchwałą Nr XXII/178/01 Rady 

Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu 

Toruńskiego oraz przyjęcia tekstu jednolitego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2002 r. Nr 33, 

poz. 607 z późn. zm.2), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się uzgodnić projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Lubicz dla:  

- części wsi Krobia i Mierzynek, obejmującej obszar działek nr 75/4cz. I 75/5cz w Krobi, 

- części wsi Grębocin, obejmującej obszar działek nr: 303, 304, 305, 308, 310/1, 310/2, 

310/3, 312, 314cz., 

- części wsi Grębocin, obejmującej tereny przy ulicy Widokowej i Lubickiej, położone na 

południe od Strugi Lubickiej, 

- części wsi Kopanino, obejmującej obszar działek nr 91 i 90cz., 

- części wsi Lubicz Dolny, obejmującej tereny graniczące z miastem Toruń, przyległe do 

ulicy Toruńskiej i Odległej, położone w rejonie węzła autostradowego „Lubicz”, 

- na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej), 

obejmującej tereny graniczące z miejscowością Jedwabno, położony przy ulicy 

Dworcowej, 

- części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec, obejmującej tereny rozgraniczone ulicami: 

Pomorską, Wodniacką, Nieszawską oraz 8 marca. 

 

§ 2. W/w uzgodnienia wydać w formie postanowienia. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński  

Mirosław Graczyk 

                                                           
1 Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1566. 
2 Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 102, poz. 1480, z 

2010 r. Nr 215, poz. 3002, z 2011 r. Nr 213, poz. 1974,  z 2014 r. poz. 1805 oraz z 2016 r. poz. 3780. 


