
UCHWAŁA NR XVI/95/2016
RADY GMINY TURAWA

z dnia 4 maja 2021 r.

w sprawie odmowy uchylenia uchwały

Na podstawie art. 101 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446) uchwala się co następuje.

§ 1. 1. Odmawia się uchylenia uchwały Nr XXII/138/2013 Rady Gminy Turawa z 7 lutego 2013 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada.

2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia zawiera załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

mgr Artur Gallus
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Uzasadnienie 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada 

przyjęty Uchwałą nr XXII/138/2013 Rady Gminy z 7 lutego 2013 r. sporządzony został 

zgodnie z zasadami i w trybie określonym w Ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. nr 110 poz. 647), co potwierdza 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego. 

Uchwalony plan zawiera ustalenia zgodne z  art. 4 ust. 1 ustawy, dotyczące 

przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby 

zagospodarowania i warunki zabudowy terenu oraz wszystkie elementy wymienione w art. 

15, a w tym m.in: określa zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i zasady 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Pismem z 18.04.2016 r. wnioskodawca wezwał Radę Gminy Turawa na podstawie „ § 

101 pkt. 1 i 3 oraz § 101 a pkt. 1 do usunięcia „błędów i wad zawartych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego wsi Zawada części Z3”, poprzez zmianę lokalizacji 

planowanej drogi wewnętrznej 3KDW, która z „niewiadomych przyczyn i nieuzasadnionych 

potrzeb” usytuowana została w odległości 4-5 od granicy działki nr 71 k.m. 9., co 

uniemożliwia prawidłowe zagospodarowanie zgodnie z planem obszarów inwestycyjnych 

4MN i 5MN, w rzeczywistości uniemożliwia podział i zabudowę działki nr 71”, której jest 

właścicielem. 

Według wnioskodawcy powołującego się również na interes własny, interes 

właściciela działek nr 69 i 70 oraz interes społeczny Urzędu Gminy Turawa "niezbędne jest 

określenie przesunięcia pasa drogi 3KDW w kierunku północnym" do granicy pomiędzy 

działkami 70 i 71, co umożliwi prawidłowe zagospodarowanie obszarów 3MN, 4MN i 5 MN, 

jednocześnie nie naruszy praw osób trzecich. 

Z wezwania wynika, że przyczyną błędów i wad w miejscowym planie 

zagospodarowania był „nieaktualny załącznik mapy zasadniczej”, na których wykonano część 

graficzną miejscowego planu oraz podział działek nr 513/72 i 514/72, zatwierdzony w 

październiku 2011 r., który zdaniem wnioskodawca powinien zostać zawieszony zgodnie art. 

94 ust.2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Uznając, że podstawą wezwania złożonego przez wnioskodawcę jest art.101 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ), to 

zgodnie z wymogami przepisu, obowiązkiem wnioskodawcy jest: 

 wykazanie interesu prawnego lub uprawnienia wynikającego z konkretnej normy 

prawnej, który doznał naruszenia lub ograniczenia na wskutek uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 wskazania normy prawnej, której naruszenie w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego wpływa na ograniczenie prawa lub uprawnienia wnioskodawcy. 

Z analizy wezwania wynika, że interes prawny wnioskodawcy może mieć związek z 

prawem własności, które mogło zostać naruszone lub ograniczone poprzez uchwalenie 

m.p.z.p,. którego ustalenia uniemożliwiają zabudowę działki nr 71 k.m. 9 i jej podział. 

Zgodnie ze stanem faktycznym: 

Załącznik do Uchwały Nr XVI/95/2016

Rady Gminy Turawa

z dnia 4 maja 2021 r.
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1. w okresie wykonywania miejscowego planu, tj. od 9.03.2011 r. do jego uchwalenia 

7.02.2013 r. właścicielem działki nr 71 k.m. 9 usytuowanej w Zawadzie był Skarb 

Państwa reprezentowany przez Starostę Opolskiego, 

2. Starosta Opolski jako organ uprawniony nie składał wniosków i uwag dot. dz. nr 71 w 

trakcie prowadzonej procedury planistycznej, 

3. 12.05.2014 r. Starosta Opolski ogłosił przetarg na sprzedaż działki nr 71 k.m.9. 

usytuowanej w Zawadzie określając w ogłoszeniu jej przeznaczenie, zgodne z 

ustaleniami obowiązującego miejscowego planu, 

4. w miejscowym planie zagospodarowania działka nr 71 usytuowana jest na obszarze w 

części przeznaczonym na zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną (4MN, 5MN), w 

części na drogę wewnętrzną (3KDW) oraz w niewielkim fragmencie na zieleń 

przydrożną i przywodną (4ZW, 5ZW), 

5. wnioskodawca nabył przedmiotową nieruchomość 8.10.2015 r., to jest 2 lata po 

uchwaleniu miejscowego planu, 

6. do chwili obecnej nieruchomość jest niezabudowanym gruntem rolnym – kl. RV i 

RVI,. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada 

wykonany został i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami i po pozytywnej ocenie 

Wojewody, został opublikowany 20.03.2013 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego z 2013 r. poz. 758. 

Zgodnie z ustaleniami planu, w obrębie działki nr 71, stanowiącej od 8.10.2015 r. 

własność wnioskodawcy, przewidziano wyznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, drogę wewnętrzną oraz zieleń przydrożną i przywodną. 

Z uwagi na to, że Wnioskodawca nie wskazał w wezwaniu jaki interes prawny lub 

uprawnienie zostało ograniczone uchwaleniem planu, to w odniesieniu do ewentualnego 

ograniczenia prawa własności można stwierdzić, że ustalenia planu umożliwiają tak podział 

jak i zabudowę działki stanowiącej jego własność, pod warunkiem: 

1. dokonania podziału zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i ustaleniami 

planu lub niezależnie od ustaleń planu w sytuacjach wymienionych w art. 95 ustawy, 

2. zabudowy działki w części budynkiem lub budynkami jednorodzinnymi i w części 

drogą wewnętrzną, umożliwiającą dostęp do wydzielonych działek budowlanych 

Natomiast w odniesieniu do zarzutu wykonania części graficznej miejscowego planu na 

niewłaściwych mapach, co mogłoby stanowić naruszenie art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym wyjaśniam, że: 

a. zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy plan miejscowy sporządza się w skali 1:1.000, z 

wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych ……lub mapy katastralnej, 

b. w związku z powyższym twierdzenie wnioskodawcy, że plan należy sporządzić na 

„aktualnym załączniku mapy zasadniczej", jest bezzasadne. 

Ponadto informuję, że mapy niezbędne do wykonania planu zakupione zostały w 

październiku 2009r.. 

Następnie, w oparciu o posiadane mapy, zgodnie z art. 14 ust. 5 przeprowadzono analizę 

zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych 

rozwiązań z ustaleniami studium i przygotowano projekt uchwały intencyjnej – Nr 

XL/261/2010 z 5.11.2010r. 

Po podpisaniu umowy na opracowanie planu, mapy przekazano urbaniście. 

Przekazane urbaniście mapy w dniu 9.03.2011r., faktycznie nie zawierają podziałów działek 

513/72 i 514/72, gdyż zawierać nie mogły, skoro podziały wykonywane był dopiero w 

październiku 2011 r.. i dopiero po tej dacie nowy stan prawny mógł zostać ujawnionye w 

mapie zasadniczej. 

Z uwagi na to, że wnioskodawca: 
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 - nie wykazał interesu prawnego lub uprawnienia wynikającego z konkretnej normy 

prawnej, który doznał naruszenia lub ograniczenia na wskutek uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 - nie wskazał również normy prawnej, która naruszona została w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego i skutkuje ograniczeniem praw lub uprawnień 

wnioskodawcy. 

 należy uznać wezwanie za bezzasadne. 

W odniesieniu do pozostałych zarzutów i wniosków zawartych w wezwaniu wyjaśniam, 

że; 

1. postępowanie w sprawie zatwierdzenia podziału działek nr 513/72 i 514/72 k.m. 9 

usytuowanych w Zawadzie, prowadzone było na wniosek właścicieli nieruchomości i 

zakończone zostało decyzją z 13.10.2011 r.. Wnioskodawca, jako osoba trzecia nie ma 

interesu prawnego ani uprawnienia strony do występowania w powyższej sprawie, 

2. przedłożony projekt uchwały i uzasadnienie nie dotyczą działek nr 69 i 70, 

stanowiących własność osoby trzeciej, co, do których wnioskodawca nie wykazał 

interesu prawnego. 

3. nie można rozstrzygnąć uwagi dotyczącej § 47 ust. 5 m.p.z.p. ze względu na brak 

wymienionego przepisu w tekście uchwały. 
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