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                                                            Opis dokumentacji 

      W związku z wyłożonym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym obszar pomiędzy ul. 22- go Stycznia, i rzeką Mień na działkach o numerach ewidencyjnych 1036, 2250/2, 2251/2, 2251/1 i cz. działki 1041, 1042 wpłynęły następujące uwagi:
od Pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  wpłynęła prośba o wyjaśnienie sprawy z planami umiejscowienia budowy kolejnego obiektu wielkopowierzchniowego oraz przedstawienie procedur związanych z pozyskiwaniem gruntów przez nabywcę.
od  mieszkańców ulicy 22 Stycznia zostały przedstawione uwagi dotyczące wjazdu i wyjazdu na przedmiotowe grunty, ponieważ wjazd na nieruchomość znajduje się na zakręcie wąskiej ulicy co również spowoduje wzrost natężenia ruchu drogowego. Poruszono  również problem obwodnicy oraz jako załącznik dołączono kopię artykułu Pani Barbary Szmejter z Gazety Kujawskiej dotyczącej obwodnicy dla Miasta Lipna.
uwagi wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego również przez mieszkańców ulicy 22 Stycznia z prośbą o zmianę przeznaczenia nieruchomości leżących na przedmiotowych działkach poprzez wyłączenie możliwości budowy na tych terenach uciążliwych obiektów handlowych, a także usługowych.
Pan Jaromir Piotrkiewicz Radny Rady Miejskiej w Lipnie wyraża swoją opinię, że należy liczyć się ze zdaniem mieszkańców oraz stawianie kolejnego marketu nie będzie najlepszym rozwiązaniem dla miasta, natomiast twierdzi, że należałoby przenieść inwestycję dla wielkopowierzchniowego obiektu  na przedmieścia Lipna.
     
     W odpowiedzi na powyższe Burmistrz Miasta Lipna wyjaśnia, że postępowanie administracyjne z wywołaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym obszar pomiędzy ul. 22- go Stycznia, i rzeką Mień na działkach o numerach ewidencyjnych 1036, 2250/2, 2251/2, 2251/1 i cz. działki 1041, 1042  jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę miasta Lipna Uchwałą nr XXXIX/340/2002 z dnia 9 września 2002r., w którym przedmiotowe tereny są przeznaczone pod usługi centrotwórcze z obowiązkiem sporządzenia miejscowego  planu, natomiast Urząd Miejski w Lipnie nie może ingerować w sprawy związane z pozyskiwaniem gruntów na wolnym rynku. Problem dotyczący zjazdu na działki z drogi publicznej ulicy 22 Stycznia będzie rozpatrywany na etapie wydawania decyzji pozwolenia na budowę prowadzone przez Starostwo Powiatowe. Co do uwag dotyczących zmian przeznaczenia terenów na inwestycje mniej uciążliwe, informuje się, że w Studium są to tereny oznaczone symbolem C3 – usługi centrotwórcze (działalność z zakresu handlu, gastronomii, turystyki, kultury, administracje i biura instytucji komercyjnych, centra targowe, wystawnicze i konferencyjne, instytucje finansowe, realizacja niezbędnych urządzeń technicznych) przez co nie można uchwalić innego przeznaczenia gruntu w  projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niż jest zapisane w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
   Postępowanie administracyjne związane z przedmiotową uchwałą jest zgodne z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodne z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków dla miasta Lipna, a plan miejscowy jest promesą dla przyszłej inwestycji położonej na działkach o numerach ewid.  1036, 2250/2, 2251/2, 2251/1 i cz. działki 1041, 1042, natomiast czy dana inwestycja będzie mogła być realizowana na przedmiotowym terenie, będzie rozpatrywana przy postępowaniu wydawania decyzji pozwolenia na budowę przez Starostę Lipnowskiego.
            Powyższe pisma są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Rada Miejska” przy uchwale Nr XXIII/173/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku.

