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UGHWAŁA NR xxx|xlI7 4112
RADY GMINYLEONCIN
z dnia 3 paźdz|ernika
2012

w sprawieodmowy uwzględnienia
Wezwaniado usunięcianaruszeniaprawa
Na podstawie
ań. 18 ust'2 pkt 15wzwiązkuzań' 101ust.1 ustawyzdnia8
gminnym( Dz. U.2001 Nr 142 poz. 1591z poŹn.
marca 1990rokuo samorządzie
zm') Rada GminyLeoncinuchwala,co następuje:

s1
1. odmawiasię uwzględnienia
w dniu17 sierpnia2012przezPana
wniesionego
KrzysztofaGatachwezwaniado usunięcianaruszeniaprawauchwałami:
1) Nr XXXlll23l09 Rady Gminy Leoncinz dnia29 czerwca2009 rokuw sprawie
przestrzennegomiejscowości
Nowy
miejscowegop|anu zagospodarowania
Wi|ków,gminaLeoncin,
2) Nr XXXIV/34/09
Rady GminyLeoncinz dnia 19 sierpnia2009 rokuw sprawie
uchy|eniauchwałyNr XXXIl/23l09Rady Gminy Leoncinz dnia 29 czennrca
2009roku,
3) Nr XXXI)U53/09
Rady Gminy Leoncinz dnia 2 grudnia2009 rokuw sprawie
przestrzennegomiejscowości
Nowy
miejscowegop|anu zagospodarowania
Wi|ków,gminaLeoncin,
4) Nr XLV/12l10Rady Gminy Leoncinz dnia 28 kwietnia2010 rokuw sprawie
uzupełnieniazałącznikaNr 1 do uchwałyNr XXX|V53/09 Rady Gminy
Leoncinz dnia2 grudnia2009roku,
5) Nr XLVlll21l10Rady Gminy Leoncinz dnia24 czerwca2010 rokuw sprawie
zmianyuchwatyNr XXX|V53/09Rady GminyLeoncinz dnia2 grudnia2009
roku.
2' Uzasadnieniestanowiintegra|ną
częśćuchwały.

s2
powierzasię
Wykonanieuchwatypoprzezdoręczeniejej treści
wrazz uzasadnieniem
Przewodniczącemu Rady.

s3
Uchwaławchodziw zycie z dniem podjęcia.

Pr

Gminy
ki

Uzasadnienie
pismoPana
W dniu17 sierpnia2012rokudo UrzęduGminyLeoncinwpłynęło
KrzysztofaGałach- Wezwaniewtrybie
ań. ,t01ust.1 ustawyzdnia 8 marca1990
roku
gminnym( Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591z póŹn'zm.) do usunięcia
o samorządzie
naruszeniaprawa/uprawnienia
Wnoszącego
na skutekpodjęciauchwałwskazanych
poprzez:
W s 1 niniejszejuchwały,
dokonanie sprostowania,które spowodujewłączeniedo obszarów
( podziale) jak w
funkcjona|nych
38MN,46 MN działki
o nr ewid.4l1w takimukładzie
1)

przypadkudziałkio nr ewid.2, a gdybysprostowanie
nie byłomożliwe,
zmianę uchwałwskazanychw $ 1 niniejszejuchwaływ ten sposób,
ewentua|nie
aby uwzg|ędniały
iądanie,o ktorymmowaw pkt1 uzasadnienia,
2)

uchy|enieuchwałwskazanychw $ 1 niniejszejuchwatyi ponowne
przeprowadzenie
proceduryp|anistycznej
wniosku,o ktorym
wraz z uwzg|ędnieniem
3)

mowaw pkt 1 uzasadnienia.
Mając na uwadze treśózłoionego wezwania, w którym Wnoszący zarzuca
podjęciauchwat,Rada Gminy Leoncinodmawiajego uwzględnienia
bezprawność
wskazują za podstawę przyjętegostanowiskanastępującewzg|ędyforma|noprawne i merytoryczne.Zasady ksztattowaniapolitykiprzestrzennejprzez jednostki
ce|e oraz
zasady przeznaczaniaterenów na okreś|one
samorząduterytorialnego,
przepisy ustawy o
usta|aniazasad ich zagospodarowania
i zabudowyokreślają
przestrzennym( Dz. U. 2012 poz. 647 ). Ww
planowaniui zagospodarowaniu
uchwaty- W ocenie skarzącegopodjętebezprawnie- zostatypodjętew zgodzie z
obowiązującymiW tym zakresie przepisami w/w ustawy o p|anowaniu i
przestrzennym,
zagospodarowaniu
a tym samymna podstawiei w ramachwyraŹnej
inwestycji
oraz
delegacjiustawowej.
Ustalenieprzeznaczenia
terenu,rozmieszczenie
i warunkówzabudowyterenu następuje
określenie
sposobów zagospodarowania
przestrzennego.
W tym celu rada gminy
w miejscowymplanie zagospodarowania
' do sporządzenia miejscowego p|anu
przystąpieniu
przestrzennego,
Że
zagospodarowania
a następnieuchwa|aplan po stwierdzeniu,
jednocześnie
o sposobierozpatrzenia
nie naruszaon ustaleństudium,rozstrzygając
podejmuje uchwałę o

wnoszącego
uwag do projektup|anu.Nie sposób zgodzićsię ze stanowiskiem
wezwanie,ze Rada Gminy LeoncinbezprawnieuchyliłauchwałęNr XXXll/23l09,a

następniebezprawniepodjęłauchwatęXXXI)US3tOgz dnla 2 grudnia2009 roku.
Wskazać na|eŻy ponadto, Że zmiana obowiązującegomiejscowego p|anu
zagospodarowaniaprzestrzennegonastępuje W trybie. właściwymdla jego

uchwalenia( ań' 27 ustawy), zatem niedopuszczalne
jest dokonaniesprostowania
uchwaty poprzez zmianę pzeznaczenia części terenow objętych miejscowym
p|anem.Rada GminyLeoncinnie zna|azła
podstawrówniezdo zmianyczy uchy|enia

uchwałobjętychwezwaniem.
Podejmując
zaskarżone
uchwatyRada GminyLeoncin
- jako organ właściwy
_ rozstrzygnęła
jednocześnieuwagi ztoŻonew ramach
proceduryp|anistycznej. Wobec faktu,Że w ocenie Rady Gminy nie zachodziła
konieczność
dokonania zmiany we wnioskowanymzakresie, nie stwierdza się
naruszenia,które skutkowałoby
koniecznością
uznania uwzględnienianaruszenia
prawaw którykolwiek
ze sposobówwskazanychprzezwnoszącego
wezwanie.
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