
UCHWAŁA NR XVI/98/2016
RADY GMINY TURAWA

z dnia 4 maja 2016 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 XXVII/166/2009 Rady Gminy Turawa z 5 czerwsca 2009 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, obejmującego 
obrzeża Jezior Turawskich..

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 obejmujący obrzeża Jezior 

Turawskich przyjęty Uchwałą nr XXVII/166/2009 Rady Gminy z 5 czerwca 2009 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 2012r. 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 20.04.2016 r., złożonym 22.04.2016 r. wnioskodawca na podstawie art. 101 

ust. 1 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wezwał Radę Gminy Turawa do 

usunięcia „naruszenia prawa własności nieruchomości" - dz. nr 2/190 k.m. 7 usytuowanej w 

Turawie, i co należy dokonać w ciągi dwóch miesięcy. 

Wnioskodawca wskazał przy tym, że uchwalenie miejscowego planu 

zagospodarowania zmniejszyło powierzchnię nieruchomości - dz. nr 2/190 o 68 m2. Ponadto 

granica pomiędzy działką nr 2/190 a działką nr 2/222 (dawne oznaczenie) została zamieniona 

na granicę z planowaną drogą A-38KPJ. 

Według wniosku, naruszenie "własności powoduje utratę rekreacyjnego charakteru 

nieruchomości i czyni ją nieprzydatną do użytkowania". 

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,. i i wyznaczenie dróg wewnętrznych w sąsiedztwie działki nr 2/190. 

Niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym jest twierdzenie wnioskodawcy, że 

uchwalenie miejscowego planu spowodowało pomniejszenie powierzchni działki nr 2/190 i 

utratę jej rekreacyjnego charakteru. 

Wnioskodawca nie wskazał przy tym normy prawnej naruszonej uchwaleniem m.p.z.p., 

co skutkowałoby naruszeniem uprawnień wynikających z prawa własności. 

W związku z powyższym wezwanie należy uznać za bezzasadne. 
 

Załącznik do Uchwały Nr XVI/98/2016

Rady Gminy Turawa

z dnia 4 maja 2016 r.
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