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RADY GMINY LEONCIN

z dnia 3 paźdz|ernika 2012

w sprawie odmowy uwzględnienia Wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Na podstawie ań. 18 ust '  2 pkt 15wzwiązkuzań' 101 ust. 1 ustawyzdnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.2001 Nr 142 poz. 1591 z poŹn.
zm') Rada Gminy Leoncin uchwala, co następuje:

s1
1. odmawia się uwzględnienia wniesionego w dniu 17 sierpnia 2012 przez Pana

Krzysztofa Gatach wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałami:

1) Nr XXXlll23l09 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie
miejscowego p|anu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy
Wi|ków, gmina Leoncin,

2) Nr XXXIV/34/09 Rady Gminy Leoncin z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie
uchy|enia uchwały Nr XXXIl/23l09 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 czennrca
2009 roku,

3) Nr XXXI)U53/09 Rady Gminy Leoncin z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie
miejscowego p|anu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy
Wi|ków, gmina Leoncin,

4) Nr XLV/12l10 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie
uzupełnienia załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXX|V53/09 Rady Gminy
Leoncin z dnia 2 grudnia 2009 roku,

5) Nr XLVlll21l10 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie
zmiany uchwaty Nr XXX|V53/09 Rady Gminy Leoncin z dnia 2 grudnia 2009
roku.

2' Uzasadnienie stanowi integra|ną część uchwały.

s2
Wykonanie uchwaty poprzez doręczenie jej treści wraz z uzasadnieniem powierza się
Przewod n iczącem u Rady.

s3
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W dniu 17 sierpnia 2012 roku do Urzędu Gminy Leoncin wpłynęło pismo Pana

Krzysztofa Gałach - Wezwaniewtrybie ań. ,t01 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990

roku

o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z póŹn' zm.) do usunięcia

naruszenia prawa/uprawnienia Wnoszącego na skutek podjęcia uchwał wskazanych

W s 1 niniejszej uchwały, poprzez:

1) dokonanie sprostowania, które spowoduje włączenie do obszarów

funkcjona|nych 38MN, 46 MN działki o nr ewid. 4l1 w takim układzie ( podziale ) jak w

przypadku działki o nr ewid. 2, a gdyby sprostowanie nie było możliwe,

2) zmianę uchwał wskazanych w $ 1 niniejszej uchwały w ten sposób,

aby uwzg|ędniały iądanie, o ktorym mowa w pkt 1 uzasadnienia, ewentua|nie

3) uchy|enie uchwał wskazanych w $ 1 niniejszej uchwaty i ponowne

przeprowadzenie procedury p|anistycznej wraz z uwzg|ędnieniem wniosku, o ktorym

mowa w pkt 1 uzasadnienia.

Mając na uwadze treśó złoionego wezwania, w którym Wnoszący zarzuca

bezprawność podjęcia uchwat, Rada Gminy Leoncin odmawia jego uwzględnienia

wskazują za podstawę przyjętego stanowiska następujące wzg|ędy forma|no -

prawne i merytoryczne. Zasady ksztattowania polityki przestrzennej przez jednostki

samorządu terytorialnego, zasady przeznaczania terenów na okreś|one ce|e oraz

usta|ania zasad ich zagospodarowania i zabudowy określają przepisy ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2012 poz. 647 ). Ww

uchwaty - W ocenie skarzącego podjęte bezprawnie - zostaty podjęte w zgodzie z

obowiązującymi W tym zakresie przepisami w/w ustawy o p|anowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym, a tym samym na podstawie i w ramach wyraŹnej

delegacji ustawowej. Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji oraz

określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W tym celu rada gminy

podejmuje uchwałę o przystąpieniu ' do sporządzenia miejscowego p|anu

zagospodarowania przestrzennego, a następnie uchwa|a plan po stwierdzeniu, Że

nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia

uwag do projektu p|anu. Nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem wnoszącego

wezwanie, ze Rada Gminy Leoncin bezprawnie uchyliła uchwałę Nr XXXll/23l09, a



następnie bezprawnie podjęła uchwatę XXXI)US3 tOg z dnla 2 grudnia 2009 roku.
Wskazać na|eŻy ponadto, Że zmiana obowiązującego miejscowego p|anu
zagospodarowania przestrzennego następuje W trybie. właściwym dla jego
uchwalenia ( ań' 27 ustawy ), zatem niedopuszczalne jest dokonanie sprostowania
uchwaty poprzez zmianę pzeznaczenia części terenow objętych miejscowym
p|anem. Rada Gminy Leoncin nie zna|azła podstaw równiez do zmiany czy uchy|enia
uchwał objętych wezwaniem. Podejmując zaskarżone uchwaty Rada Gminy Leoncin
- jako organ właściwy _ rozstrzygnęła jednocześnie uwagi ztoŻone w ramach
procedury p|anistycznej. Wobec faktu, Że w ocenie Rady Gminy nie zachodziła
konieczność dokonania zmiany we wnioskowanym zakresie, nie stwierdza się
naruszenia, które skutkowałoby koniecznością uznania uwzględnienia naruszenia
prawa w którykolwiek ze sposobów wskazanych przezwnoszącego wezwanie.

Tilg#ffi."
,ł*aal',np/iVĘsi,t,łi


