
 

Uchwała Nr III/20/02 

Rady Gminy  Łańcut 

z dnia 2 grudnia 2002 r. 

 

 

w sprawie oddalenia skargi Pana Edwarda Jękot skierowanej  do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego na Uchwałę Rady Gminy  

w Łańcucie  Nr XXXIV/294/02 z dnia 25.04.2002 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Kraczkowa 

 
 Na podstawie art. 101 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5 lit. a 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 r. Nr 

74, poz. 368 z późn. zm.) Rady Gminy postanawia co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W odpowiedzi na skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego 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 III/20/02 

                                          Rady Gminy Łańcut 

                                          z dnia 2 grudnia 2002 r.  

 

 

 Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                    

o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591           

z późn. zm.) sprawy ładu przestrzennego należą między innymi do wyłącznej 

właściwości Gminy i są one rozstrzygane głównie poprzez sporządzanie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą               

z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. 

z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w miejscowości Kraczkowa został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy         

o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Stosownie do art. 2 ust. 1 cytowanej ustawy ustalenie przeznaczenia i zasad 

zagospodarowania terenu dokonywane jest w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego z zachowaniem warunków określonych            

w ustawach. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza stosunków 

własnościowych a jedynie określa przeznaczenie i sposób zagospodarowania 

terenu. 

 Stosownie zaś do przepisu art. 1 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym nakazującym uwzględnienie w zagospodarowaniu przestrzennym 

wymagań ładu przestrzennego, warunków krajobrazowych i ekonomicznych 

oraz prawa własności uznano konieczność  działań zmierzających do zmiany 

planu w zakresie przeznaczenia terenu pod budowę hali sportowej. 

Gmina przyjmując to rozwiązanie planistyczne kierowała się ładem 

przestrzennym  i architektonicznym, gdyż obiekt wkomponowany  zostanie          

w zespół obiektów oświatowo – kulturalnych, walorami ekonomicznymi                

ze względu na własność działki jak też realizację celu publicznego jakim jest 

budowa hali sportowej. 

Nadmienia się, że ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego działki 1525/10 w żaden sposób nie dotyczą terenów położonych 

poza granicami planu. Przeznaczenie terenu nie powoduje oddziaływania             

na środowisko w sposób pogarszający jego stan. Obiekt hali sportowej jest pod 

względem funkcjonalnym ściśle związany z istniejącymi w sąsiedztwie 

obiektami oświaty (szkoła podstawowa i gimnazjum) dlatego też usytuowanie 

hali na przedmiotowym terenie jest optymalne. 

Sporządzony plan uzyskał wszystkie wymagane przepisami opinie                

i uzgodnienia. 



Analizując orzecznictwo w tym zakresie wskazać należy, że 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 tym zaś wypadku naruszenie własności skarżącego nie nastąpiło. 

Ponadto przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gmina nie ma obowiązku stosowania przepisów obejmujących 

warunki techniczne budynków i ich usytuowania, gdyż  plan nie rozstrzyga             

o kwestiach technicznych posadowienia przyszłych obiektów.   

Wskazać należy, że zgodnie z wyrokiem NSA sygn. IV SA 1501/99                      

z  29.12.1999 r. w Warszawie , opublikowany w LEX Nr  48196 interes prawny 

w postępowaniu planistycznym ma niewątpliwie właściciel nieruchomości. 

1. Interes ten znajduje ochronę w przepisach Kodeksu Cywilnego. Interesu 

prawnego nie ma w tym postępowaniu podmiot nie posiadający tytułu prawnego 

do gruntu, położonego na obszarze objętym projektowanym planem. 

 Nie ma interesu prawnego w postępowaniu planistycznym nawet ten, 

komu przysługuje roszczenie o ustanowieniu określonego prawa do gruntu. 

Roszczenie o ustanowienie określonego prawa nie jest bowiem  w postępowaniu 

planistycznym chronione żadnym przepisem prawa materialnego. 

To zaś oznacza, że roszczenie o ustanowienie prawa własności (użytkowania 

wieczystego) do gruntu nie daje podstawy do wniesienia zarzutu do projektu 

miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego. 

2. Na Uchwałę Rady Gminy o nieuwzględnieniu  wezwania do usunięcia 

zarzucanego naruszenia skarga do NSA nie przysługuje.  

 Całokształt powyższych aspektów uzasadnia Uchwała Nr XXXIV/294/02 

Rady Gminy w Łańcucie z dnia 25 kwietnia 2002 r. oraz Uchwała Rady Gminy 

w Łańcucie Nr XXXIX/340/02 Rady Gminy w Łańcucie z dnia 3 października 

2002 r. 

 

 


