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PROTOKÓŁ 

 

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 403/3 przy ul. 

Wolności w miejscowości Lubrza 

 

 

protokół sporządzono w dniu 23 marca 2021 roku w Urzędzie Gminy Lubrza ul. Wolności 73, 

48-231 Lubrza przez Mirandę Bień – referent. 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), w dniu 19 marca 

2021 roku przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 403/3 przy ul. Wolności  

w miejscowości Lubrza. 

 

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

II. Głos w dyskusji zabrali: 

 

1) Pani Miranda Bień – referent ds. planowania przestrzennego: 

Przywitała zebranych na publicznej dyskusji oraz poinformowała, że dyskusja publiczna jest 

elementem procedury planistycznej i odbywa się w momencie wyłożenia planu, jest 

dodatkową możliwością udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące rozwiązań planu oraz 

okazją by wszyscy zainteresowani mogli wyrazić swoje poglądy na temat przyjętych 

rozwiązań planistycznych. 

 

2) Pani Iwona Zięba – projektant planu: 

Przedstawiła rozwiązania projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz wyjaśniła,  

że płynące z dyskusji wnioski lub sugestie są materiałami merytorycznymi, które w dalszych 

rozwiązaniach planu można wziąć pod uwagę i je rozważyć. 

 

3) Pan Krzysztof Sarańczak zadał pytanie co z zapisami obowiązującego planu miejscowego, 

czy w całości ulęgną zmianie i zastąpią je nowe pochodzące z projektu miejscowego planu. 

Projektant planu udzielił odpowiedzi w ww. zakresie. 

 

4) Pan Bogusław Wizer poruszył kwestię wniosku o zmianę planu miejscowego, w której  

to zaznaczył, iż wnioskował o rozszerzenie istniejących zapisów o usługi edukacji  

i wychowania oraz opieki zdrowotnej. Dodał też, że w zapisach projektu powinno  

się uwzględnić możliwości zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz 

usług zdrowia. Projektant planu udzielił odpowiedzi ww. zakresie. 

 

5) Pan Krzysztof Sarańczak zapytał czy w projekcie miejscowego planu jest możliwość 

lokalizacji domu opieki nad osobami starszymi (usługi opiekuńcze). Projektant planu udzielił 

odpowiedzi ww. zakresie. 

 

III. Ustalenia z dyskusji:  

 

Podsumowania z dyskusji publicznej dokonała Pani Iwona Zięba przypominając  

o następujących ustaleniach: 
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- z projektem planu można zapoznać się w trakcie trwającego wyłożenia do publicznego 

wglądu, a termin zakończenia wyłożenia mija 31 marca 2021 r., 

- zainteresowani w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. mogą składać uwagi do projektu 

planu. 

 

Podsumowanie: 

1. W publicznej dyskusji nad wyłożonym do publicznego wglądu projektem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego oraz oddziaływania na środowisko, zostały 

przedstawione i wyjaśnione zagadnienia formalne i merytoryczne rozwiązań ww. planu.  

2. Pytania i poglądy wyrażone w trakcie dyskusji zostały wyjaśnione, ze wskazaniem 

możliwości składania uwag do projektu planu.  

 

 

 

 
Protokół sporządzono w  3 egzemplarzach z przeznaczeniem: 

 

1) dla Wójta Gminy Lubrza, 

2) do dokumentacji planistycznej sporządzanego planu, 

3) do publicznego wglądu. 

 

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony. 

 

 

 

 

 

 

Lubrza, dnia 23.03.2021 r. 

 

 

 

Protokół sporządziła:      

Miranda Bień        Wójt Gminy Lubrza 

                 mgr Mariusz Kozaczek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


