
UCHWAŁA NR XLII/303/2022 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 28 czerwca 2022 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 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy w Turawie uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Odmawia się uchylenia Uchwały Nr XX/125/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 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. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy Turawa 
 

Robert Sobczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XLII/303/2022 

Rady Gminy Turawa 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

Uzasadnienie  

Uchwała Nr XXXIX/251/2010 Rady Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego została podjęta w dniu 15 października 2010 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada (Z-2) uchwalony 
został Uchwałą Nr XX/125/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz. U. Woj. Opolskiego 
z dnia 15 stycznia 2013 r., poz. 163) 

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa 
uchwalonym uchwałą Nr XL 256/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. na przedmiotowym terenie wyznaczono 
drogę oznaczoną symbolem KDL jako tereny dróg publicznych klasy lokalnej. 

Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U. z 2022 r. poz. 503) plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego zgodnie 
z art. 87 § 2 Konstytucji RP są źródłami prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organów, 
które je ustanowiły. 

Pełnomocnik działający w imieniu właścicieli dz. nr 217/122 a.m. 2 obręb Zawada wezwał do podjęcia 
czynności w kierunku zmiany lokalizacji drogi wewnętrznej - ulicy dojazdowej w m.p.z.p. oznaczonej 
symbolem 6KDDw jako tereny dróg wewnętrznych klasy dojazdowej  - ogólnodostępnych, podając że 
"zapis wykraczający poza granice władztwa planistycznego, z uwagi na fakt, iż możliwe jest 
przeprowadzenie ww. drogi w sposób nienaruszający prawa własności zarówno moich Mocodawców jak 
i działek sąsiednich". 

Zaznaczyć należy, że w czasie trwania procedury planistycznej uchwalania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w momencie wyłożenia miejscowego planu do publicznego wglądu (od 
16.08.2012 r. do 13.09.2012 r.) nie złożono wniosku w sprawie przedmiotowej działki oraz w czasie 
dyskusji publicznej nad rozwiązaniami m.p.z.p. (07.09.2012 r.) nie podjęto tematu odnośnie lokalizacji 
terenu oznaczonego symbolem w m.p.z.p. jako 6KDDw. 

Z powyższych względów nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia nieważności przedmiotowego planu. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 480D2FFD-9F86-4BFA-9BCC-74947056CBAA. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1
	Zalacznik 1 Uzasadnienie


