
UCHWAŁA Nr 63/5/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO  

z dnia 13 stycznia 2021 r. 

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w obrębie Plemięta oraz Wiktorowo, Gmina Gruta 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920) w związku z art. 17 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 1086, 471, 782 i 1378) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Uzgadnia się projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w obrębie Plemięta oraz Wiktorowo, Gmina Gruta w zakresie zadań rządowych i samorządowych.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji i Nieruchomości. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Zarząd Powiatu: 

      Starosta    Wicestarosta       Członek Zarządu   Członek Zarządu      Członek Zarządu 

Adam Olejnik Jan Kowarowski     Marcin Dziadzio Krzysztof Klucznik Aleksander Zadykowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu 

do sporządzania planu miejscowego występuje o uzgodnienie projektu planu z wojewodą, zarządem 

województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych. Wypełniając ten 

obowiązek Wójt Gminy Gruta wystąpił pismem z dnia 22.12.2020 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego 

w Grudziądzu: 05.01.2021 r.) nr RIR.6721.5.2018/2019/2020.HW o uzgodnienie projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Plemięta oraz Wiktorowo, Gmina Gruta. 

Planem objęto obszar o łącznej powierzchni około 52,80 ha. 

Dla obszaru objętego planem ustalono następujące przeznaczenie: 

1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

3) U - teren zabudowy usługowej; 

4) RM - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 

Podjęcie uchwały umożliwi realizację kolejnych etapów związanych z uchwaleniem planu przez Radę 

Gminy Gruta. 

 

Starosta 

Adam Olejnik 


