UCHWAŁA NR 754/XXVII/2012
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 08.03.1990 r
o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z uchwałą
Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 w przedmiocie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów,
Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 w związku z art. 101 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (
tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje
§ 1.
Po rozpoznaniu wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Jadwigi Celej i Tadeusz
Celejreprezentowanych przez Radcę Prawnego Czesława Sadkowskiego w trybie art. 101, Ustawy z dnia
08.03.1990 r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) Rada
Miejska w Piasecznie postanawia :
Odrzucić skargę dotyczącą naruszenia interesu prawnego, w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską.
§ 2.
Uzasadnienie faktyczne :
1. Jadwiga Celej i Tadeusz Celej reprezentowani przez Radcę Prawnego Czesława Sadkowskiego wezwali Radę
Miejską w Piasecznie do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy o Samorządzie
Gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( tekst jednolity : Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ) w związku
z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 w przedmiocie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów,
Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie.Skarżący zarzucają
przedmiotowej uchwale naruszenie interesu prawnego poprzez lokalizację drogi publicznej w w/w planie
oznaczonej symbolem 3 KD-D(g) pl przebiegającej między innymi przez działkę położoną w Piasecznie oznaczoną
nr ew. 28/4 z obrębu 2 będącą ich własnością.
2. Skarżony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego
ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej
w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 w dniu 24.02.2010 (DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 96 POZ. 1717 z dnia 13.05.2010
r.)
3. Projekt w/w planu realizowany był w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn, zmianami ). Informację o przystąpieniu do opracowania projektu
planu i zbieraniu wniosków podano do publicznej wiadomości poprzez Internet (strona internetowa Miasta i Gminy
Piaseczno www.piaseczno.eu Biuletyn Informacji Publicznej), oraz obwieszczenia i ogłoszenia w prasie lokalnej.
Ogłoszenia opublikowano – Kurier Południowy Nr 1(143) 07.03 2007 oraz Gazeta Piaseczyńska Nr 2(160) dnia
24.02.2009. Stosownie do art. 17 pkt.10 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn, zmianami ), art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227z późn. zmianami )
zawiadomiono o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w wymienionego projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, mógł składać uwagi. W ustawowym terminie skarżący nie złożyli uwag do wyłożonego projektu
planu.
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4. W realizowanym planie ustalono zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji poprzez budowę
i przebudowę istniejących na obszarze planu ulic z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów.
Projektowana droga publiczna oznaczona planie symbolem 3 KD-D(g) pl łącząca ulicę Tulipanów z ulicą
Rubinową przebiegająca przez działkę położoną w Piasecznie oznaczoną nr Ew 28/4 z obrębu 2 będącą własnością
skarżących stanowi niezbędny element prawidłowego układu komunikacyjnego w centrum miasta Piaseczna
poprzez udrożnienie istniejącego układu komunikacyjnego.
5. Przeznaczenie terenów w planie wynika zdotychczasowego jego zagospodarowania, analizy złożonych
wniosków do przygotowywanego projektu planu, stanu ładu przestrzennego, orazobowiązujących przepisów.
Przeznaczenie w/w terenów w zatwierdzonym planie jest zgodne z realizowaną w trakcie przygotowania
i zatwierdzania planu polityką przestrzenną Gminy Piaseczno i intencją Rady Miejskiej w Piasecznie
6. Naruszeniem interesu jest nie tyle ukształtowanie stosunku prawnego w sposób odmienny od woli podmiotu
posiadającego interes prawny, co ukształtowanie go w sposób bezprawny, czyli z naruszeniem prawa. Rada
Miejska w Piasecznie podejmując uchwałę miała delegację ustawową, umożliwiającą jej umieszczenie
w zaskarżonej uchwale kwestionowanych przez skarżącego zapisów.
7. Działka ozn. nr ew. 28/4 na mocy decyzji podziałowej GGG-M.6831.7.2011.MT została wydzielona pod drogę
gminną i przeszła zgodnie z przepisem art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z mocy prawa na
własność Gminy Piaseczno z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca ten podział stała się ostateczna . Zapisana
została w księdze wieczystej pod NR KW WA1/00018722/3
8. Mając na uwadze powyższe postanawia się odrzucić skargę dotyczącą naruszenia interesu prawnego, w związku
z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 w przedmiocie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów,
Julianowską, Okulickiego i Puławską.
Uzasadnienie prawne:
1. Zgodnie z art. 101 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 ze zm. ), każdy czyj interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ
gminy w sprawie zakresu administracji publicznej wzywa gminę do usunięcia naruszenia.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.
717 z dnia 10.05.2003 r. ze zm.) ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz
z innymi przepisami prawa, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nie wykroczyły poza te granice, tzn. że mieszczą się w granicach
przysługującego gminie władztwa planistycznego.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno,.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Swat Andrzej
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Uzasadnienie
do uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia
08.03.1990 r o samorządzie gminnym w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010
z dnia 24.02.2010 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno
dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwierdzonym uchwałą
Rady Miejskiej w Piasecznie
Zgodnie z art. 101 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 ze zm. ), każdy czyj interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ
gminy w sprawie zakresu administracji publicznej wzywa gminę do usunięcia naruszenia. Skarżący wezwali Radę
Miejską w Piasecznie do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy o Samorządzie
Gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( tekst jednolity : Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ) w związku
z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 w przedmiocie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów,
Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie.
Stosownie do art. 17 pkt.10 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn, zmianami ), art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227z późn. zmianami )
zawiadomiono o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w wymienionego projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, mógł składać uwagi . W ustawowym terminie skarżący nie złożyli uwag do wyłożonego projektu
planu.
Projektowana droga publiczna oznaczona planie symbolem 3 KD-D(g) pl łącząca ulicę Tulipanów z ulicą
Rubinową przebiegająca między innymi przez działkę położoną w Piasecznie oznaczoną nr ew. 28/4 z obrębu
2 stanowi niezbędny element prawidłowego układu komunikacyjnego w centrum miasta Piaseczna poprzez
udrożnienie istniejącego układu komunikacyjnego.
Działka ozn. nr ew. 28/4 na mocy decyzji podziałowej GGG-M.6831.7.2011.MT została wydzielona pod drogę
gminną i przeszła zgodnie z przepisem art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z mocy prawa na
własność Gminy Piaseczno z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca ten podział stała się ostateczna . Zapisana
została w księdze wieczystej pod NR KW WA1/00018722/3
Zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym( Dz. U. Nr 80 poz.
717 z dnia 10.05.2003 r. ze zm.) ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz
z innymi przepisami prawa, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nie wykroczyły poza te granice, tzn. że mieszczą się w granicach
przysługującego gminie władztwa planistycznego. Przeznaczenie w/w terenów w zatwierdzonym planie jest
zgodne z realizowaną w trakcie przygotowania i zatwierdzania planu polityką przestrzenną Gminy Piaseczno
i intencją Rady Miejskiej w Piasecznie
W związku z powyższym postanawia się odrzucić skargę dotyczącą naruszenia interesu prawnego, w związku
z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010
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