
 

UCHWAŁA Nr XX/238/2016 

RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2016 r. 

 

 

w sprawie wniesienia skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Kujawsko - 

Pomorskiego 

 

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo                   

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 t.j. z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się wnieść skargi do Sądu Administracyjnego na w/w rozstrzygnięcia 

nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: 

1) z dnia 04.04.2016 r. nr 19/2016 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały                         

Nr XVIII/210/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino; 

2) z dnia 04.04.2016 r. nr 20/2016 w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały                 

Nr XVIII/209/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin; 

3) z dnia 04.04.2016 r. nr 21/2016 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały                          

Nr XVIII/208/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz obejmującej tereny 

pod eksploatację kruszywa; 

4) z dnia 04.04.2016 r. nr 22/2016 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały                         

Nr XVIII/207/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny; 

5) z dnia 04.04.2016 r. nr 23/2016 w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały              

Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia; 

6) z dnia 04.04.2016 r. nr 24/2016 w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały              

Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny           

i Mierzynek; 

7) z dnia 04.04.2016 r. nr 25/2016 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały                         

Nr XVIII/213/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów 

komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarze wsi: Grębocin, Rogowo, 

Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo. 



§ 2. 1. Do wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania              

i reprezentowania skarżącego przed sądem administracyjnym upoważnia się Wójta Gminy 

Lubicz Marka Olszewskiego. 

            2. Wójt Gminy może ustanowić pełnomocników procesowych.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony 

w § 65 ust. 1 Statutu Gminy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


