
U C H W A Ł A  Nr  XVIII/133/04 
     Rady Gminy Łańcut 

                  z dnia 30 czerwca 2004 r. 
 

w sprawie oddalenia skargi skierowanej do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego na Uchwałę Rady Gminy Łańcut Nr XII/117/04 z dnia 

29.04.2004 r. w sprawie rozstrzygnięcia zarzutów wniesionych do projektu 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „trasy gazociągu DN 400” 

w Soninie i Głuchowie, w Gminie Łańcut. 

 

      Na podstawie przepisu art.101, w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 38 

ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. z 1995 Nr 74, 

poz. 368 z późn. zm.)  Rada Gminy  u c h w a l a,  co następuje : 

§ 1 

1. W odpowiedzi na skargę Pani Ewy Szpunar - Michna zam. Sonina 468e i Pani Agaty 

Siewko zam. Sonina 468b skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na 

uchwałę Rady Gminy Łańcut Nr XVII/117/04 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie 

rozstrzygnięcia zarzutów wniesionych do projektu Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego „trasy przebiegu gazociągu DN 400”w Soninie  

i Głuchowie w  Gminie Łańcut – wystąpić z wnioskiem o oddalenie skargi jako 

bezzasadnej. 

2. Uzasadnienie wniosku o oddalenie stanowi załącznik do Uchwały. 

 

§ 2 

 

1. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Finansów i Gospodarki 

Mieniem Gminy Rady Gminy Łańcut. 

 

§ 3  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Załącznik do uchwały Nr XVIII/133/04 

                                                                        Rady Gminy Łańcut    

                                             z dnia  30 czerwca 2004 r. 

 

 

Stosownie do przepisu art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)  

w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.). 
 Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  

z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139 z późn.zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy ładu 

przestrzennego, w tym ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.  

         Stosownie do przepisu art. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustalenie przeznaczenia i zasad 

zagospodarowania terenu dokonywane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a organem 

uchwalającym go jest rada gminy. 

        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza stosunków własnościowych, a jedynie 

określa przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu. Gmina uchwalając plan miejscowy może określone 

tereny przeznaczyć na cele publiczne, niezależnie od tytułów prawnych poszczególnych podmiotów do tych 

terenów i takiej polityki planistycznej Gminy nie można uznać za sprzeczną z prawem, w tym za naruszającą 

Konstytucję. 

       W przedmiotowej sprawie projekt m.p.z.p. gazociągu DN 400 Głuchów-Sonina został sporządzony zgodnie 

z przepisami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Podstawę dla jego sporządzenia stanowi uchwała  

Nr XXXVIII/335/02 Rady Gminy Łańcut z dnia 19.09.2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem ustaleń projektu planu jest teren 

przełożenia gazociągu DN 400 wraz ze strefą kontrolowaną o szerokości 8 m (po 4 m z obu stron przekładanego 

gazociągu)  

w miejscowościach Głuchów i Sonina, wzdłuż istniejącego gazociągu DN 700 oraz teren urządzeń gazowych 

służących włączeniu przekładanego DN 400 do istniejącego gazociągu DN 400. Projektowane przełożenie 

gazociągu DN 400 jest konsekwencją planowanego poszerzenia drogi krajowej nr 4 na odcinku Łańcut–

Głuchów, w związku z czym przebieg projektowanego gazociągu DN 400 został ustalony wg „Koncepcji 

Programowo–Przestrzennej drogi krajowej nr 4 na odcinku Łańcut – Głuchów”.  

        Podstawowym założeniem projektowanej trasy przebiegu gazociągu DN 400 jest wykorzystanie strefy 

kontrolowanej wzdłuż istniejącego gazociągu DN 700, która wynosi 30 m (po 15 m po obu stronach gazociągu 

DN 700) oraz dowiązanie się do zmian przebiegu trasy gazociągu DN 400 na terenie miasta Łańcuta, tj. obszaru 

przylegającego od strony zachodniej. Strefa kontrolowana gazociągu DN 400 w całości mieści się w 30 

metrowej strefie kontrolowanej gazociągu DN 700 i nie stwarza nowych ograniczeń w zagospodarowaniu 

terenu, w którym i tak obowiązuje zakaz zabudowy. 

 Zarzuty wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez P. Agatę 

Siewko i P. Ewę Szpunar - Michna zostały rozpatrzone na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

o zagospodarowaniu przestrzennym przez Wójta Gminy pod kątem możliwości uwzględnienia w planie,  

z zachowaniem obowiązującego prawa w tym zakresie. Oba zarzuty nie zostały uwzględnione w projekcie 

planu, w związku z czym Wójt Gminy przedstawił je Radzie Gminy celem rozstrzygnięcia w drodze uchwały.  

          Stosownie do przepisu art. 24 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy jest organem 

właściwym do rozstrzygnięcia, w drodze uchwały zawierającej uzasadnienie faktyczne i prawne  

o uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutów. Całokształt powyższych aspektów uzasadnia uchwała Rady Gminy 

Łańcut Nr XVII/117/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie rozstrzygnięcia nieuwzględnionych zarzutów 

wniesionych do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „trasy gazociągu DN 400”  

w Soninie i Głuchowie w gminie Łańcut. 

 

 


