
UCHWAŁA Nr 246/2020 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 17 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

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

o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (T. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz § 57 

ust. 2 i ust. 3 Statutu Powiatu Toruńskiego przyjętego Uchwałą Nr XLII/263/2018 Rady 

Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie  uchwalenia Statutu Powiatu 

Toruńskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2018 r., poz. 5762 z późn. zm.1) uchwala się,  

co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się uzgodnić projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Czarnowo, gmina 

Zławieś Wielka. 

 § 2.  Uzgodnienie wydaje się w formie postanowienia, stanowiącego załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

   Przewodniczący posiedzenia 

   Starosta Toruński  

Marek Olszewski 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego Statutu Powiatu Toruńskiego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1077. 



Załącznik  
do Uchwały Nr 246/2020  
Zarządu Powiatu Toruńskiego 
z dnia 17.06.2020 r. 

 

AB.0722.7.2020.EK 

 
P O S T A N O W I E N I E 

 
 
Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b pierwsze tiret ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                   
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 106 § 1 i § 5, art. 123, art. 124 i 
art. 141 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(t.j. Dz. U. 2020 r. 256 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 246/2020 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia                   
17 czerwca 2020 r., po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Zławieś Wielka znak: PR 7321-10/2018 z dnia  
13.05.2020 r. (l.dz. 16989/2020), w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Czarnowo, gmina Zławieś Wielka, 
 
 
 

Zarząd Powiatu Toruńskiego w składzie: 
 
1. Marek Olszewski – Starosta 
2. Michał Ramlau – Wicestarosta 
3. Janusz Kononiuk – Członek Zarządu 
4. Kazimierz Kaczmarek  – Członek Zarządu 
5. Łukasz Kowalski – Członek Zarządu 

 
Postanawia 

 
uzgodnić przedłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 
położonych w północnej części miejscowości Czarnowo, gmina Zławieś Wielka. 
 
 

 
Uzasadnienie 

 
 
Wójt Gminy Zławieś Wielka pismem znak: PR 7321-10/2018 z dnia 13.05.2020 r. (data wpływu 27.05.2020r., 
l.dz. 16989/2020), wystąpił do Zarządu Powiatu Toruńskiego, o uzgodnienie projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Czarnowo, 
gmina Zławieś Wielka. 
 
Po zapoznaniu się z ustaleniami przedłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego stwierdzono, że na terenie objętym projektem planu nie przewiduje się realizacji żadnych 
zadań samorządowych powiatu o znaczeniu ponadlokalnym, służącym realizacji inwestycji celu publicznego, 
kolidujących z ustaleniami przedłożonego planu.  
W oparciu o powyższe oraz na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu     
i zagospodarowaniu przestrzennym postanowiono jak w sentencji. 
 

Pouczenie 
 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za 
pośrednictwem tut. Zarządu w terminie 7 dni od dnia doręczenia. 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują : 
1. Wójt Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka 
2. a/a (EK) 


